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FØREORD
Dennedeltemarapporten
er utarbeiddsomein del av arbeidetmedreguleringsplanforutbetringav Fv.
57 medG/S-anleggpåstrekningaLindås–Mongstadi Lindåskommune.Rapportener meint å gi ein
oversikt over kulturminneog kulturlandskapi og attmedplanområdet,og er ikkje å oppfattesom ein
konsekvensutgreiing.
Fagansvarlegfor deltemakulturmiljø har vore arkeologAtle Jenssen.Fagkontrollhar vore
gjennomførtav etnologTine Eikehaug.

Februar2017
Bergen
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Samandrag

Hovudmålsettingafor prosjekteter å få vedtattreguleringsplanfor utbetringav Fv. 57 og etableringav
nytt gang-og sykkelanleggpå strekningamellom Lindåstettstadog grensatil Austrheim.
Fylkesveg57, mellom tettstadenLindåsi sør og grensamot Austrheimkommunei nord, går gjennom
sju matrikkelgardari eit typisk nordhordlandskkystlandskap,vekslandemellom oppdyrka
innmarksområdeog utmark.Fleire av gardstunaligg tett i fylkesvegen,og er sterktpåverkaav denne.
Innanforplanområdeter det berreregistrerteitt automatiskfredakulturminne(mellomalderkyrkjegardenpå Lindås),og kulturminnabeståri hovudsakav nyaretids gardsbygningarfrå 1800- og
1900-talet.Sommeav dei er SEFRAK-registrert.Elles er det storeførekomstarav ope og velhalde
kulturlandskap,medbevartesteingardar,utløer,bakkemurar,i tillegg til restarav eldrevegfar.

Følgjandekulturmiljø er nærmareskildra i rapporten:

Lindås prestegard (gnr. 108)
Innanforden delenav planområdetsom ligg på Lindåsprestegardsin eigedomer det berrekjent eit
fåtal kulturminne.Her er eit SEFRAK-registrertvåningshus,ein jordkjellar og ein ruin av ei løe.
Jordkjellarener ein imponerandebygning,menligg i dag delvis ute av sin opphavlegekontekst,då
haner omkransaav vegarpå tre sider.Det er likevel eit viktig lokalhistoriskkulturminne,som må
takastvarepå.
Elles ligg sikringssonatil denautomatiskfreda mellomalderkyrkjegarden
AskeladdenID 84309like
innanforplangrensa.Mot nord og auster det bevartgamalkyrkjegardmuri tillegg til ein oppmuring.
Alderenpå dennedelenav kyrkjegardsmurener uviss,mentruleg eldreennrestenav murensom går
rundt kyrkja, og kanskjefrå mellomalder.

Tjukkhetla (gnr. 118)
Tjukkhetlaer eit meir eller mindreintakt og uforstyrragardsmiljø,kor mykje av den gamle
gardsstrukturener bevart.Det einasteforstyrrandeelementeti kulturmiljøet, er fylkesvegensom delar
gardenfrå sør til nord. Fleire av dei eldregardsbygningane
er bevart,i tillegg til at dei meir moderne
bygninganeer bygd på ein slik måteat dei i liten gradbryt medden eldrebyggjeskikken.
Langsgrensenemellom brukaer mangeav dei gamlebøgardanebevart,og sommestaderfinn ein òg
restarav ennoeldresteingardar.Desseer truleg frå før utskiftinga,då dei ikkje føl modernegrenser.

Rossnes(gnr. 117)
Innanfordelstrekningapå Rossneser det ingen automatiskfredakulturminneeller SEFRAKregistrertebygningar.Derimot er her storeområdemed kulturlandskap,medeinskildebevarte
steingardarog bakkemurar.Om ein serbort i frå fylkesvegensom går gjennomgarden,er områdetlite
påverkaav moderneaktivitet. Det gamlegardsmiljøeter framleis meir eller mindreintakt.
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Lauvås (gnr. 116)
Det er bevartfleire nyaretids kulturminnepå Lauvås,someldregardsbygningarog steingardar.
Dagensfylkesveggår gjennominnmarkatil Lauvås,og ligg for det mestetett opptil tunområdapå
garden.

Knarrevik (Knarvik) (gnr. 121)
PåKnarrevik er detbevart storeområdeav kulturlandskapog ein del av den eldrebygningsmassen.
Sommeav dessebygninganeer SEFRAK-registrerte,men ikkje alle.

Hellestveit (gnr. 122)
Eigedomentil Hellestveiter relativ liten, menher er likevel fleire bevartekulturminneettereldre
tiders gardsdrift.Her er bevarteldregardsbygningarbådepå bruk nr. 1 og nr. 2, i tillegg til at det er
ruinar etterslike fleire stader.I tillegg finst det òg oppmurasteinbygningar,steingardarog eit gamalt
vegfar.
Kulturminna er viktige for heilskapenog identitetentil garden,og er viktige å ta varepå. I områdeter
det til dømeslagatursti/kultursti,medinformasjonsskiltved den gamlegardsvegennemntovanfor.

Hope (gnr. 126)
Kulturmiljøet på Hope inneheldmangekulturminnefrå bådeførhistoriskog nyaretid, i tillegg til at
her er storeområdemedope kulturlandskap,bådebeitelandog slåttemark.Sett undereitt for heile
garden,er detteeit kulturmiljø medstor tidsdjupne.Her er fleire gravminneog ein bautasteinfrå
førhistorisktid, og her er mangesynlegesporettergardsdriftfrå historisk tid.
Områdeter forstyrra av fylkesvegensom går igjennomkulturmiljøet, i tillegg til av einskildemoderne
bygningar.Det er elleseit av dei meir intakteog mestautentiskekulturmiljøa i planområdet.

Som er vanlegpå Vestlandet,er gardanerelativt småog tunområdakomprimerte.Dettegjeld særskilt
på Rossnes(gnr. 117) og Lauvås(gnr. 116), medsjø og vatn på to sider,og fylkesvegensom går tvers
gjennomområda.Til delskan ein sjå det samepå Hope (gnr. 126), menher ligg gardsbrukalitt meir
spreitt.Sjølv mindretiltak på fylkesvegenvil difor ha stor innverknadpå kulturminneog kulturmiljø i
desseområda.
Det vil vereviktig å minimerefysiske inngrepi dei kulturminnasom ligg attmedfylkesvegen,då
spesieltståandebygningar,menòg steingardarog liknande.Primærtbør ein freisteå leggje nye tiltak
vekk frå slike kulturminne.Skulle det likevel vereumoglegå unngådirekte konflikt meddesse
kulturminna,må ein vurdereforskjellige avbøtandetiltak, somtil dømesflytting av enkeltobjekt.
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Bakgrunn

2. 1

Bakgrunn for reguleringsplanen
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Hovudmålsettingafor prosjekteter å få vedtattreguleringsplanfor utbetringav Fv. 57 og etableringav
nytt gang-og sykkelanleggpå strekningamellom Lindåstettstadog grensatil Austrheim.
Strekningaer på om lag 11,5 km, og har relativt høgtrafikkbelastingmedein ÅDT på i underkantav
4000 ved Lindåsog like i overkantav ÅDT 3000 ved Austrheimgrensei år 2012.
Fv. 57 mellom Lindåsog Austrheimgrense/avkøyringtil Mongstadhar noko varierandestandardmed
ein breddesom variererfrå6,8 metertil 8 meter.Vegenhar ein asfaltertskulderpå om lag 30
centimeter,og utanfordenneer det ein ikkje-asfaltertskulderavvarierandebredde.Storedelerav
dagensveg har en breddepå under7,5 meter.Det manglartilbod for gåandeog syklandepå heile
strekninga.

Figur 1. Oversiktskartover planområdet.Dei sentralematrikkelgardanelangs strekningaer markert.
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2. 1. 1 Effektmål
Effektmålaer:
• Vegstandardpå Fv. 57 etterkrav til utforming gitt i handbokN100.
• Tilfredsstillandetilbod for gåandeog syklandepå strekninga.
• Utbetringav kryss og avkøyrslesanering
på strekninga.
• Bidra til å aukesykkelandelentil 8 % ettermålsettingfrå NTP.

2. 1. 2 Resultatmål
•

2. 2

Resultatmåleter ferdig godkjentreguleringsplanfor strekninga.

Innhald og avgrensing av fagtema

Lindåskommune,som ansvarlegplanmynde,har vurdertat reguleringsplanen
ikkje utløyserkrav om
konsekvensutgreiing.
Statensvegvesenhar likevel vurdertdet som naudsyntmeden kvalitativ
vurderingav verknadeneplanenkan ha for miljø og samfunn.
Føremåletmedfagrapportenhar værtå lageein oversikt over dei kulturminnaog dei førekomstaneav
kulturlandskapsom finst innanforplanområdet,og å vurderekva verknadertiltaket kan medførebådei
anleggsfasen
og driftsfasenpå desse.Det vil òg vertegitt forslag om avbøtandetiltak.
Det må understrekastat rapportenikkje er ei konsekvensutgreiing
eller forenkla konsekvensvurdering
etterhandbokV712, menein gjennomgangog skildring av dei kulturminnaog det kulturlandskapet
som ligg i planområdet,og som kan verteråkaav tiltaket.
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Definisjonar

3. 1

Kjeldegrunnlag
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og datagrunnlag

Informasjonom dei automatiskfreda kulturminnainnanforplan- og influensområdeter hentafrå fleire
kjelder. Den viktigastehar vore Askeladden,Riksantikvarensdatabaseover kulturminne.
Forskjelligebøker,som fagbøker,bygdebøkerog lokalhistorisketekster,i tillegg til datafrå
topografiskarkiv ved Universitetsmuseet
i Bergenhar vore gjennomgått.
For nyaretids bygningar,har SEFRAK-registeretvorenytta (SEFRAK = SEkretariatetFor
RegistreringAv fasteKulturminner).SEFRAK-registeretinneheldi hovudsakinformasjonom
bygningar(ogrester etter bygningar)som er eldreenn hundreår, menogsåein del bygningarsom er
yngreenn detteer SEFRAK-registrert.Ein del kommunarvalde å setjegrensafor registreringeit
stykke inn på 1900-taletfor å fangeopp viktige lokale bygningshistorisketidsskilje. SEFRAKregistereter tilgjengelig frå fylkeskommunenitillegg til dei einskildekommunane,og finst òg mellom
annai databasenAskeladdenog via nettportalenMiljostatus.no.Det er viktig å væreklar over at
registeretfor fleire kommunarer ufullstendig.
For mangeområdeinneheldikkje Askeladdeninformasjonom lausfunnav førhistoriskegjenstandar
eller om fjerna kulturminne.Slike datahar difor vorte hentafrå PerFett sin oversiktover kulturminne
på Vestlandet(http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/
fett_ramme.html)og frå universitetsmuseas
nettportalfor dei arkeologiskesamlingane(http://www.unimus.no/arkeologi/).
Slik informasjonom
lausfunnog fjerna førhistoriskekulturminnefrå eit delområdeersærskiltviktig i sambandmed
potensialvurderinga,
mengir òg ein ytterlegarekulturhistoriskdimensjontil eit område.

3. 2

Feltarbeid / synfaring

Det vart gjennomførtei synfaringi planområdet23.01.17for å kartleggjeog vurdereførekomstaneav
kulturminneog kulturlandskapi og like attmedplanområdet.Dokumentasjonav kulturminneog
kulturlandskapvart gjort bådeskriftleg og medfotografi. Kartfestingaav einskildeobjekt er gjort
manuelt,basertpå eigneobservasjonari felt, på eldreØK-kart og andrekart, i tillegg til ortofoto.

3. 3

Kartfesting

og nummerering

Dei einskildedelområda(kulturmiljøa) er vist påeige detaljkart/registreringskart.
Pådessedetaljkarta
vert dei førhistoriskeog nyaretids kulturminnavist, samanmedså nøyaktigsom moglegkartfesting
av fjerna førhistoriskekulturminneog lausfunn.Ogsåkulturminneregistrerti sambandmeddette
prosjektetvert vist på dessekarta.SEFRAK-registrerteobjekt er vist på kartet med for
«meldepliktigebygningar»,jf. kulturminnelova§ 25, med for «andreSEFRAK-registrerte
bygningar»,og med for «ruinereller fjerna objekt».
Automatiskfredakulturminneer gitt nemninga«AskeladdenID» eller berre«ID» samanmeddet
unike identitetsnummeret
det har i databasenAskeladden.
Førhistoriskegjenstandar(fornfunn/lausfunn)er gitt eit museumsnummer
om det finst i magasinettil
eit av landsdelsmusea
i Noreg.Planområdetligg innanfor museumsdistriktettil Universitetsmuseet
i
Bergen,og gjenstandarherifrå har prefikset«B» medløpenummerbak.
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Definisjonar

Kulturminne er i Lov om kulturminnerav 1978,nr. 50 (kulturminnelova)definertsom «alle spor
ettermenneskeligvirksomheti vårt fysiskemiljø, herunderlokaliteterdet knytter seghistoriske
hendelser,tro eller tradisjontil», jf. kulturminnelova§ 2, fyrste ledd. Kulturminne omfattar
førreformatoriskekulturminne(frå før 1537),marinekulturminneog nyaretids kulturminne.
Førreformatoriskekulturminneomfattarkulturminnefrå førhistorisktid og mellomalder,og vert
gjernenemntarkeologiske kulturminne. Ein skil vidaremellom faste og lausearkeologiske
kulturminne.Fastearkeologiskekulturminne,eller fornminne,er til dømesbuplassar,gravhaugar/røyser,kokegroper,stolpehol,holar, hellerar, bergkunst,forsvarsverkogså bortetter.Lause
arkeologiskekulturminne,eller fornfunn, er gjenstandarsom er tilfeldig funneeller somhar
framkommegjennomei arkeologiskundersøking.
Alle fastearkeologiskekulturminner,kjendeog ukjende,frå tida før reformasjoneni 1537,samiske
kulturminneeldreenn 100 år og alle erklærteståandebygningareldreennår 1650,er reknasom
automatisk freda. Innanfornorsk lovgiving og forvalting har i dagomgrepetautomatiskfreda
kulturminnei stor graderstattaomgrepaførreformatoriskekulturminneeller fornminne.
Med til eit automatiskfreda kulturminnehøyrerein sikringssonerundt den synlegeeller kjende
ytterkantentil kulturminnet,så langt det er nødvendigfor å vernedet mot ulike tiltak. Områdetvert
fastsettsærskiltav vedkommandemyndighetetterloven. Sålengeeit verneområdeikkje er særskilt
avgrensa,omfattardet eit fem meterbreitt belte reknafrå den synlegeytterkantentil kulturminnet.
Nyare tids kulturminneer kulturminnefrå tida etterreformasjoneni 1537.Slike kulturminneer i
utgangspunktetikkje freda,men kan vertefreda av Riksantikvarenetterkulturminnelovagjennom
vedtaksfreding.Vidare kan nyaretids kulturminnevertefredaav Miljødepartementetetter
forskriftsfreding.Forskriftsfredingvert brukt i samanhengmedlandsverneplanar.
I tillegg kan nyare
tids kulturminneòg vertegitt eit vern ved at dei regulerastsomdel av ein omsynssoneetterplan- og
bygningsloven.I kulturminnelovaer ikkje-fredabygningarog anleggfrå før 1850gitt eit vern etter§
25, gjennommeldeplikti høvetil planarom riving eller vesentlegeendringar.Lova gir òg tilgang til å
vernefleire andrekulturminnekategoriarfrå nyaretid, som til dømeskyrkjer, mynterog skipsfunn.
Kulturlandskap er alt landskapsom er påverkaav menneske.Nemningavert nytta når det fokuserast
på den menneskelege
påverknadenav landskapet,og særlegofte om jordbrukslandskap.
Miljødirektoratetskil mellom to type kulturlandskap:haustingslandskapetiutmarkaog
dyrkingslandskapetpåinnmarka.
Kulturmiljø er eit områdekor kulturminneinngår somein del av ein størreheilskapeller samanheng.
Ved avgrensingav kulturmiljø må det påvisasti kva heilskapeller samanhengkulturminnainngår.

3. 5

Potensialvurdering

Potensialetfor funn av automatiskfredakulturminnevert diskuterti sambandmeddei einskilde
skildringaneav delområda(kulturmiljøa). Potensialvurderinganebyggjer
på topografientil
undersøkingsområdet,
typenav jordsmonnein finn her, høgdaover havet,tidlegarefunn av
førhistoriskegjenstandar,samtførekomstarav fornminne(eksisterandeog fjerna).
Det er berreområdesom kan kommetil å vertedirekte råkaav tiltaket somhar vorte potensialvurdert.
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tiltak

Avbøtandetiltaker tiltak (tilpassingar/endringar)
som ikkje ligg inne i kostnadaneog somkan bidra til
å minimereeller reduserenegativeverknadaravtiltaket (i anleggsfasen
eller når tiltaket er ferdig).
Avbøtandetiltak kan til dømesværebygging av tunneleller kulvert, støyskjerming,overdekkingav
kulturminne,dokumentasjon/demontering/flytting
(noko som ikkje vertreknasom ekteavbøtande
tiltak, ettersomkulturminnavertøydelagteller forringa), prosjektjusteringarpå overordnanivå,
spesifikketiltak på detaljnivå,tiltak mot drenering/erosjon/settingar/vibrasjon,
merkingav
kulturminneeller å fjerne/flytte delarav tiltaket (Riksantikvaren2003).
Kompenserande
tiltakkan verteforeslåttfor å kompenserefor dei negativekonsekvensane
(Statens
vegvesen2014b:133).Kompensasjonskal her forståastsomfysiskå erstatteviktige funksjonari eit
områdesomgår tapt vednedbygging,og ikkjesomøkonomiskkompensasjon
til grunneigarar.

3. 7

Miljøoppfølging

og før-/etterundersøkingar

EtterStatensvegvesensihandbokR760om prosjektstyring,skal det for eit kvartvegprosjekt
utarbeidasteinplan for ytre miljø (ein såkalla«YM-plan»).YM-planenskal væreeit systematisk
verkty som sikrar at eventuelleavbøtandetiltak, krav og andreføringarsom er vedtekei
reguleringsplanenellerpå annanmåtei prosjektet,vertvidareført gjennomprosjekterings-og
byggjefasen,og vidarei driftsfasen(Statensvegvesen2014a:133).
Miljøoppfølging kan væreoppfølgjandeundersøkingarmedsikte på å overvakekorleis tiltaket verkar
inn på kulturminneog kulturmiljø i anleggs-og driftsperioden.Om anleggsarbeidskjeri nærleikenav
sårbarekulturminne,kan det verebehovfor å overvakekorleis dei tolerdette. Det kan ògvere aktuelt
med målingarfor å undersøkeeventuellesettingsskadar
på bygningareller dreneringav kulturlag etter
at eit anleggstårferdig.
Behovetfor forundersøkingarogetterundersøkingarvertdiskutertikapittel 6, på bakgrunnav
potensialvurderingane
som er gjort for det einskildedelområde.
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Skildring av kulturmiljø

Følgjandepresentasjonav kulturminneogkulturlandskappå strekningamellomLindåsprestegardog
Hope(Mongstad)går frå sørtil nord, og er delt inn i underkapittelfor kvarteinskild kulturmiljø
(matrikkelgard)langsstrekninga.Kulturmiljøa vert skildra, men ikkje verdisett.

4. 1

Lindås prestegard (gnr. 108)

Prestegarden
ligg i den midtre delenav Lindåssoknmed Tjukkhetlaog Kolås i nord, Saltneseti vest,
Holmåsog Haukåsi aust,og Lindåsosenog Spjeldnessundet
i sør(Skogseth2008).Hovudkyrkjai
Lindåsligg her, og bådesoknet,prestegjeldetog skipreida,og seinareogsåkommunenhar fått namn
etterkyrkjestaden.
Forstavingai gardsnamnetkjem av trenamnetlind, dvs. at det vekslind her. Den eldsteskriftlege
kjelda for namneter eit diplom frå 1315.Mykje av jordegodsetlåg tidlegaretil kyrkja, og ein reknar
medat om lag 44% av alt jordegodshøyrtetil kyrkja ved reformasjoneni 1536.

Arkeologiskekulturminne
Det er fleire automatiskfreda kulturminnepå garden,mellom annafleire førhistoriskegravminne,men
ingenav desseligg innanforplanområdet(bortsettfrå mellomalderkyrkjegarden
nemntnedanfor).
Av lausfunnfrå Lindåser det registrertein leirkrukkefrå eldrejernalder1,5 m djupt i myr, truleg i
tufta til Kalvetræmeieri (nobruk nr. 33)(B7432). Dessutanhar det vore funneein smedsakstettved ei
urd oppepå ei brekkeovanformyra kor B7432vart funne(B7433).Ogsåeit moglegspinnehjulhar
vore funnepå garden,mendettevart aldri tatt inn til Bergenmuseumog katalogisert.

Potensialvurdering
Innanfor plangrensene
er funnpotensialetpå gnr. 108 vurdert å verelågt.

Nyare tids kulturminne
Like sør-sørvestfor planområdet,og delvis innanfordette,ligg Lindås kyrkjestad(AskeladdenID
84309).Noverandekyrkje vart bygd i 1865,medanmellomalderkyrkja,somvar i stein,truleg var
bygd på 1100-talet.Steinkyrkjakyrkja vart ståandeheilt til noverandekyrkje var reist, og stodnokre
meteraustfor denne. Mellomalderkyrkjassørvestrehjørneer observert«vedprostHvedingsgrav»,
som ligg 10 meterfrå noverandekyrkje. Mellomalderensgravplasslåg nord, austog sørfor
steinkyrkja,og er framleis delvis avgrensaav ein kraftig steingard.Dennegravplassener automatisk
freda og har ei sikringssonepå fem meterrundt. Sikringssonaligg delvis innanforplanområdet.Etter
kyrkjelova § 21 er biskopanegitt fullmakt til å godkjenneombyggingog utviding av kyrkjer, og til å
tillate bygging (tiltak) nærmareenn60 meterfrå kyrkjenei spreiddbygdområde.
På gnr. 108/64er det to SEFRAK-registrertebygningar;eit bustadhusfråsistedel av 1600-talet(og
difor ikkje automatiskfreda),i tillegg til ein tuft av eit fjøs. Sistnemndeskal liggje like sør for
fylkesvegen,mendet er uvisst om det er noko att av denne.
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Figur 2. Kart somviser den delenav planområdetsomligg på Lindås prestegard(gnr. 108).

17

FV 57 LINDÅS - MONGSTAD
FAGRAPPORT: KULTURMILJØ

18

Figur 3. Del av murenrundt mellomalder-kyrkjegardenpå Lindås. Lindås kyrkje i bakgrunnen(Foto: Atle Jenssen,
Statensvegvesen).

Figur 4. SEFRAK-registrertpotetkjellar på Lindås (Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).
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Pågnr. 108/380er det ein SEFRAK-registrertjordkjellar(kartfesta feil i SEFRAK). Alderener uviss,
mener markertsom meldepliktigetterkulturminnelova§ 25 i SEFRAK-registeret.
Sjølveprestegarden(gnr.108/1) ligg søraustfor kyrkja, menutanforplanområdet.

Kulturlandskapet
Eigedomentil Lindås prestegarder mykje nedbygd,og her erlite att av eldrekulturlandskap.Eit
områdeaustog søraustfor Lindåssenterer bevart,mendetteligg utanforplanområdet.

Kulturminnefagleg vurdering
Innanfor den delenav planområdetsom ligg på Lindåsprestegardsin eigedomer det berrekjent eit
fåtal kulturminne.Her er eit SEFRAK-registrertvåningshus,ein jordkjellar og ein ruin av ei løe. Det
er uvisst om sistnemnteframleis finst. Jordkjellarener ein imponerandebygning,menligg i dag delvis
ute av sin opphavlegekontekst,då han er omkransaavvegarpå tre sider.Det er likevel eit viktig
lokalhistoriskkulturminne,sommå takastvarepå.
Elles ligg sikringssonatil denautomatiskfredamellomalderkyrkjegarden
AskeladdenID 84309like
innanforplangrensa.Mot nord og auster det bevartgamalkyrkjegardmuri tillegg til ein oppmuring.
Alderenpå dennedelenav kyrkjegardsmurener uviss,mentruleg eldreennrestenav murensom går
rundt kyrkja, og kanskjefrå mellomalder.Fortiltak innanfor den automatiskfredasikringssona,må
ein ha dispensasjonfrå kulturminnelova.
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Tjukkhetla
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(gnr. 1 1 8)

GardenTjukkhetlaligg midt i Lindås sokn,medRossnesi nord og nordvest,Kolås i aust,Lindås
prestegardi sør og Tjukkhetlevatneti vest(Skogseth2009).NamnetTjukkhetlakjem av forstavinga
tjukk, og sisteleddetkjem av gammalnorskhesli, som tyder «hassel»(tre). Gardsnamnettyder såleis
«ein stadder det er tjukt av hasseltre».Framleisveksdet mykje hasselpå garden.
Gardenlåg truleg audeetterSvartedauden.
Førstebrukarsom er kjent er nemndmidt på 1500-talet.
Gardenvar kyrkjegodssomlåg til Lindåsprestebord,og prestenbygslavekk gardensomein del av
løna si. Gardenkom i hendenepå bøndenei 1830-åra.Tjukkhetlaer reknasomein middelsstor gard.
Det var utskifting her i 1868,mendei flestehusavart ståandesomfør. Gardenhar tre hovudbruk,og
nokreutskilde bustadtomteri seinaretid.

Figur 5. Kulturlandskapetpå Tjukkhetla(Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Arkeologiskekulturminne
Det er ingenkjente førhistoriskekulturminnepå garden,mendet er gjort eit lausfunnav ein steinøks
her. Øksen,somno er tapt, var truleg tverregga,medspissnakkeog brei egg.Han vart funne80 cm
djupt i ein myr på flata 80-90metervestfor stovapå bruk nr. 3.

Potensialvurdering
Lausfunnetav steinøksaindikerereit visst potensialefor funn av automatiskfreda kulturminnepå
garden.
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Figur 6. Kart somviser den delenav planområdetsomligg på Tjukkhetla(gnr. 118).
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Figur 7. Nyare tids kulturminnepå Tjukkhetla.Frå venstretil høgre: eldre kommunalveg,oppmurabekkefarog
steingardaust for fylkesvegen(Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Nyare tids kulturminne
Pågardener det fleire eldrebygningar,kor nokreav dei er SEFRAK-registrerte.Påbruk nr. 1 er det
eit våningshusfrå1884og eit uthusfrå 1870.Våningshuseter SEFRAK-registrert.
På bruk nr. 2 skal det vere eit våningshusfrå1954og eit uthusfrå 1840,meni fylgje SEFRAKregisteretskal våningshusetvere frå før 1850(meldepliktig).Mogleg atdetteerfeil, og at det er
uthusetsom har vore SEFRAK-registrerther.
Ogsåpå bruk nr. 3 er det fleire eldrebygningar.Våningshusetskalverebygd i 1825,og det sameskal
stabburetvere,medaneit uthusskal verefrå 1950.Berrevåningshuseter SEFRAK-registrert.
Pådet førstekommunestyremøtet
for Lindåsi 1938vart det gjort vedtakom bygging av veg frå
Lindåskyrkje til botnenav Rossnesvågen.
Dette var den førstekommunalevegeni heile Hordaland.
Seinarevart vegendel av hovudvegen(noverandeFv. 57). Restarav denneeldstekommunalevegener
bevartpå gnr. 118/2,på vestsidaav dagensfylkesveg.Vegener i dag delvis overgroddog dekt av
gras,mener likevel tydelegi terrenget.To av dei gamlestabbesteinane
er bevart.Dennevegener eit
viktig lokalt og til dels òg regionaltkulturminne.
Ved utlaupetav Tjukkhetlevatneter det ein oppmurastemme.Dennevil ikkje verteråka av dette
tiltaket, men truleg ved eit seinaretidspunkt,i sambandmedoppdemmingaav vatnetfor bruk som
industrivatntil Mongstad.

Kulturlandskapet
Innmarka,frå fylkesvegenog vestovertil Tjukkhetlevatnet,bestårav ope og velhaldekulturlandskap,
og kor storedelarav steingardanemellom gardsbrukaframleiser bevart.
Bekkensomrenninn i Tjukkhetlevatnetfrå aust,er oppmurapå beggesiderpå strekningafrå austsida
av fylkesvegenog austover(på gnr. 118/2).
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Kulturminnefagleg vurdering
Tjukkhetlaer eit meir eller mindreintakt og uforstyrragardsmiljø,kor mykje av den gamle
gardsstrukturener bevart.Det einasteforstyrrandeelementeti kulturmiljøet, er fylkesvegensom delar
gardenfrå sørtil nord. Fleire av dei eldre gardsbygningane
er bevart,i tillegg til at dei meir moderne
bygninganeer bygd på ein slik måteat dei i liten gradbryt medden eldrebyggjeskikken.
Langsgrensenemellom brukaer mangeav dei gamlebøgardanebevart,og sommestaderfinn ein òg
restarav ennoeldresteingardar.Desseer truleg frå før utskiftinga,då dei ikkje føl modernegrenser.
Ved tiltak i områdetbør ein forsøkeå gjereminst moglegskadepå kulturminnaher. Til dømesmå
brot av steingardargjerastpå ein skånsammåte,og i så liten gradsommogleg.
Den eldrekommunalevegenbør ein forsøkeå ta varepå mestmogleguforstyrra.Skulle ein finne det
naudsyntå nytte vegenpå nokonsomhelst måte,må ein sytefor at breiddavert ivaretattog at
stabbesteinane
vert ståande.Vegdekketbør verelikt det originale.

Figur 8. Stemmeved utløpetav Tjukkhetlevatnet(Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).
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Rossnes (gnr. 1 1 7)

Rossnesligg litt nord i Lindåssokn,omkransaav Gjerdsvågenog Rossnesvågen
i vestog nordvest,
medSysloki sørvest,Tjukkhetlevatnetog Tjukkhetlai søraustog sør,Kolås og Sundsbøi austog
Tvibergneseti nord(Skogseth2009).
Forstavingai gardsnamnetkjem av det gamalnorskehross,somtyder «hest».Gardsnamnettyder altså
«Hestenes»,
eit nessom i byrjinga kanskjevart nytta som beitefor hestar.Rossneser nemndi
skriftlegekjelder såtidleg som i 1282,i sambandmed at gardenvart selt frå Mariakyrkja i Bergentil
Munkeliv kloster.Ut frå dei skriftlegekjeldenekan det virke som om gardenframleisvar i drift etter
Svartedauden
(1349).

Arkeologiskekulturminne
Det er ingenkjendeførhistoriskekulturminnepå garden,menpå gnr. 117/6har det vore gjort eit
lausfunnavein tverreggatrinnøksfrå steinalder(B11532).Øksavart funneunderjordbryting i
Kalvetræet,som ligg om lag 200 metersøraustfor nordendenpå Rossnesvatnet,
og snautt10 moh.
I tillegg vart det i 1890funneein steindolkaust-nordaust
for våningshusetpå gnr. 117/5og 10 meter
frå sjøen.
Elles skal det vereein hellermed oppmuring10 meterfrå sjøeni «Nørrvikje»,og tilsvarandei
«Mjelkevika».Ingenav desseligg innanforplanområdet.

Figur 9. Kulturlandskappå Rossnes(gnr. 117/5) (Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).
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Figur 10. Kart somviser den delenav planområdetsomligg på Rossnes(gnr. 117).
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Figur 11. Gjerdvågstraumen.Det var ikkje moglegå sjå spor etter eldre bru her, anna enn nokre restar i vegfyllinga
på sørsidaav straumen(Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Potensialvurdering
Funn av steinøksog steindolkpå gardenindikereraktivitet i områdeti steinalder,og dermedogsåat
det er potensialfor funn av automatiskfredakulturminneher. Ogsåtopografientil områdetindikerer
potensialefor funn av slike kulturminnefleire stader.

Nyare tids kulturminne
Det er sværtfå SEFRAK-registrertebygningarpå garden,noko somkan tyde på mangelfull
registrering.
I Norskegardsbrukfrå 1964er det skildra fleire eldrebygningarpå brukaher, men det er uvisstkor
mangeav dei som framleis finst. Til dømesvar det på bruk nr. 1 registrerteit våningshusfrå1904,eit
vedhusfrå1936 og eit uthusfrå 1939,medandet på bruk nr. 2 var registrerteitvåningshusfrå 1875,
eit uthusfrå 1894,eit vedhusfrådet sameåret,samtei smiefrå 1930.
På bruk nr. 3 skal det ha vore eitvåningshusfrå 1902og eit uthusfrå 1954.Påbruk nr. 4 skal både
våningshusetogeit uthusverefrå 1924,medanhønsehusetskalverefrå 1945.Vidare er det på bruk
nr. 5 registrertto våningshus;eitt bygd i 1949og eit annasom vart ombygdi 1950,og somdifor truleg
kan vereein god del eldre.Påbruket er det i tillegg registrertein driftsbygningfrå 1960,og eit uthus
som vart ombygdi 1906,og somdifor truleg kan vereganskegamalt.Påbruk nr. 6 er det våningshus
bygd i 1899og uthusfrå 1956.Her er våningshusetSEFRAK-registrert.
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Kulturlandskapet
PåRossneser det fleire områdemedope og velhaldekulturlandskap,kor delarav detteer innanfor
planområdet.Mellom annafinst det på gnr. 117/5,austfor fylkesvegenog ned mot Rossnesvågen,
eit
områdemedvelhaldebeitemarkmedfleire synlegekulturspor(figur 11).

Kulturminnefagleg vurdering
InnanfordelstrekningapåRossneser det ingenautomatiskfredakulturminneeller SEFRAKregistrertebygningar.Derimot er her storeområdemedkulturlandskap,medeinskildebevarte
steingardarog bakkemurar.
Om ein serbort i frå fylkesvegensomgår gjennomgarden,er områdetlite påverkaav moderne
aktivitet. Det gamlegardsmiljøeter framleis meir eller mindreintakt. Ved nye tiltak i området,må ein
forsøkeå gjereminst mogleginngrepi kulturlandskapetog i størstmogleggradbevaredei
kulturminnasomfinst her.
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Lauvås (gnr. 1 1 6)

Lauvåsligg litt nord i Lindåssokn,medKnarrevik i nord, Risai vest,Kårdaleni sørvest,Veråsog
Gjerdvågeni sør,og Lauvåsoseni nordaustmedTvibergnesetpå andresida(Skogseth2009).
Forstavingai gardsnamnetkjem av gammalnorsklauf, dvs. «lauv»(blad på tre).
Det er uvisstom gardenlåg audeetterSvartedauden
(1349).Den førstekjendebrukarener nemndi
1519.Tidleg på 1600-taletvar tre av brukai bondeeige,medanhalve gardenkom i hendenepå
velståandeborgarar.I dag er det åttehovudbrukpå Lauvås,og mangeutskilde bustadtomter.Det var
ogsåskulehusfor krinsenher i 1900,og landhandeli 1925(på bruk nr. 14).

Arkeologiskekulturminne
Det er ingenkjente førhistoriskekulturminnepå garden,og det er heller ikkje gjort funn av
førhistoriskegjenstandar.

Potensialvurdering
Sjølv om det ikkje er funnet spor etterførhistoriskbusetnadpå garden,er det ut frå landskapetsin
topografivurdertå verepotensialfor å finneførhistoriskekulturminneher.

Figur 12. SEFRAK-registrertvåningshus(venstre)og kopi av eldre driftsbygning(høgre)på Lauvåsgnr. 116/7 (Foto:
Atle Jenssen,Statensvegvesen).
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Figur 13. Kart somviser den delenav planområdetsomligg på Lauvås(gnr. 116).
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Figur 14. Nytt uthusbygd på gamal grunnmur (venstre)og bevart steinveggetter løe (høgre)på Lauvåsgnr. 116/6,
vestfor fylkesvegen(Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Nyare tids kulturminne
Pågardenerdet fleire eldrebygningar,men berrenokre få av desseer SEFRAK-registrerte.Med
utgangspunkti NorskeGardsbrukkanein få inntrykk av korleis den eldregardsbusetnaden
på Lauvås
er og har vore (sjølv om ein del av bygninganesomer skildra her er rive i dag)(Aaslandog Strand
1964).
På bruk nr. 1 skal det vererelativt nye bygningar,mellom annaeit våningshusfrå1949og eit uthusfrå
1957 (somi dagligg til bruk nr. 25), medandet på bruk nr. 2 skulle finnastmykje eldrebygningar.
Her erdet registrerteit våningshusfråom lag 1860(som framleisstår),i tillegg tilløeog fjøsfrå 1893.
Dessutanskalnaustetverefrå 1860.Det samekan ein ogsåsjå på bruk nr. 3, kor våningshusetskal
verefrå 1860,uthusetfrå 1850medannaustetskalverefrå 1893.
Bygninganepå bruk nr. 4, mellom annavåningshusetogeit uthus,skal veregamle,og i fylgje
SEFRAK-registeretskal våningshusetverebygd mellom 1850-75ein gong.Like attmeddetteligg ein
jordkjellar, kor nedrehalvdeler bygd medsametype grunnmursom våningshusetog kor øvrehalvdel
er torvdekt.
På bruk nr. 5 (og 13) skal våningshusetvere«gamalt»,medanuthusetskalverefrå 1937.Vidare skal
det på bruk nr. 6 (Dalen)vereeit våningshussomer oppført i 1903,men medei gamalstoveinni (som
er SEFRAK-registrert),i tillegg til ein driftsbygningfrå 1960.I tillegg skal her òg vereeit uthusfrå
1953.
Påbruk nr. 7 er det eit bustadhusfråfør 1850(SEFRAK-registrert).Driftsbygningenpåbruketvart
bygd opp att i 2002etterat den opphavlegebrannnedi 1997.Bygningenvart reist på same
tomt/grunnmur.Det var eit mål at den skulle vereheilt lik dengamle,og har difor utsjånadsom ein
tradisjonellløetype.Naustettil bruketskal verebygd i 1870.
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Kulturlandskapet
Pågardener det kulturlandskapbeståandeav vekselvisope beite- og slåttemarkog lauvskog.I tillegg
er dei gamlesteingardaneframleisbevartsommestader.

Kulturminnefagleg vurdering
Det er bevartfleire nyaretids kulturminnepå Lauvås,som eldregardsbygningarog steingardar.
Dagensfylkesveggår gjennominnmarkatil Lauvås,og ligg for det mestetett opptil tunområdapå
garden.Dette medførerat planlagtutbetringstiltakvil påverkekulturmiljøet langsheile strekninga.Her
er til dømesforeslåttå rive einskildeav gardsbygningane
langsvegen,for å få nødvendigplasstil
tiltaket. Ingenav dessebygninganeer registrertsom gamleeller spesieltverneverdige,mener likevel
viktige for heilskapentil kulturmiljøet. Når det gjeld alle bygningari planområdetsom er planlagt
rive, må ein vurdereom eit alternativvil vereå flytte dessetil ny tomt. I dennesamanhengmå især
denrelativt nyoppbygdedriftsbygningenpå gnr. 116/7nemnast(figur 12). Dettevil verteytterlegare
diskuterti kapittel 5.
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(gnr. 121)

Knarrevik ligg nord i Lindåssokn,medHellestveitog Hopei vest,Risaog Lauvåsi sør,Mongstadi
nord og Fensfjordeni aust(Skogseth2009).Gardenligg ved ei vik, som denhar fått namnetter.
Forstavingai namneter knarr, somtyder «stortskip» eller «storbåt».Eit segnfortel at det vart drive
medbåtbyggingher i gamaltid (sjå nedanfor).
Gardenvar krongodsi mellomalderen.Det er uvisstom gardenlåg øydeetterSvartedauden
(1349).
Den førstekjendebrukarener nemndtidleg på 1500-talet.I 1663vart gardenkjøpt av Abel Munthe
(dotterav Ludvig Munthe),og enkje etterPederNilson Lem. Ho kjøptefleire garderi Lindås.I 1739
vart gardenkjøpt opp av dei fire bygselmennene.
Målt etterlandskyldog folketal er gardenein
mellomstorgard i Lindås.Her er åtte hovudbruki dag,og i tillegg mangeutskilte bustadtomter.
Eit industriområdevart skipa på Knarrevik på 1970-talet.Her skjeddedet ei stor utbyggingpå 1980talet. Områdetvertkalla Mongstadsør.

Arkeologiskekulturminne
Det er ingen kjenteførhistoriskekulturminnepå garden,mendet ertradisjon om at det skal ha vore
ein båtbyggingsplasspåbruk nr. 5, i ei vik 10-50 meternord for kaien.Påstadenvar det tidlegareein
del haugar,mendessevartfjerna då vegengjennomområdetvart bygd. Det er uvisst om dettevar
gravhaugareller om dei var naturlege.
Det er ellesgjort eit lausfunnav ein grønsteinsøksfråyngresteinalderpå gnr. 121/5(B15654).

Figur 15. Frå kulturmiljøet på Knarrevik (Knarvik). Utsikt austovermot Knarreviksvika(Foto: Atle Jenssen,Statens
vegvesen).
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Figur 16. Kart somviser den delenav planområdetsomligg på Knarrevik (gnr. 121).
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Potensialvurdering
Her er potensialfor funn av automatiskfredakulturminnefleire staderpå garden.Med omsyntil det
nemntelausfunnetav ein steinøkspå bruk nr. 5, i tillegg til topografientil landskapether, er det
vurdertåvere potensialfor funn av busetnadsspor
frå steinalderpå dettebruket,i områdetmellom
fylkesvegenog sjøen.Her er sjølvsagtogsåfunnpotensialfleire andrestadarpå garden,mendesse
områdaligg utanfordet vurderteplanområdet.

Figur 17. Steinbygdutløe på Knarrevik gnr. 121/6 (Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Nyare tids kulturminne
Det er ingenSEFRAK-registrertebygningarinnanforplangrensen,og berrenokrefå på gardensett
undereitt. Mykje av den eldregardsbusettinga
på Knarrevik har sidan1960-taletvorte erstattaav meir
moderneeinebustadar,og på fleire av gardsbrukaer det i dag berrebevartnokrefå (om nokon)av dei
eldrebygningane.
Tar manutgangspunkti Norskegardsbruk(NG), får ein eit innblikk i korleis gardsbusetnaden
var på
Knarrevik fram til 1960-talet(Aaslandog Strand1964).Til dømeser det på bruk nr. 1 nemnteit
våningshusfrå1890,eit uthusfrå 1902og eit vedhusfrå1914,mendet er uvisst kor mangeav desse
som framleis står.Vidare skulle det på bruk nr. 3 vereeit våningshusfrå1896,eit uthusfrå 1898og eit
vedhusfrå1940,i tillegg til naustog torvhusav uviss alder.Ein av bygninganeher er SEFRAKregistrert.
På bruk nr. 5 skulle våningshuset,løa, fjøsetog naustetalleverefrå 1890,medaneit reiskapshus
skulle vere bygd i 1925.Påbruk nr. 6 vert det i NG nemnteit våningshusfrå1905 og eit vedhusfrå
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1917.Her skulle det òg vereein gamaldriftsbygningav uviss alder.To av bygninganeher er
SEFRAK-registrerte.I tillegg er her òg ein steinbygdutløe,somikkje har vore registrerttidlegare.
På bruk nr. 7 skulle våningshusetverebygd i 1886,vedhusetogvaskehusetskullevere frå 1956,eit
torvhusfrå 1919,eit sumarfjøsfrå1930og uthusog naustav uviss alder.Til sist, skulle det på bruk nr.
8 vereeit våningshusfrå1855,eit uthusfrå 1906,eit vedhusfrå1954 og eit torvhusav uviss alder.

Kulturlandskapet
På gardener det storeområdemedvelhaldekulturlandskapmedfleire bevartekulturelement,som
steingardar,steinbygdutløe,osb.

Kulturminnefagleg vurdering
På Knarrevik er det bevartstoreområdeav kulturlandskapog ein del av den eldrebygningsmassen.
Sommeav dessebygninganeer SEFRAK-registrerte,men ikkje alle.
Planområdetligg i overgangenmellom inn- og utmarkpå Knarrevik, og råkersåleisi liten grad
kulturminnapå garden.Her er einskildesteingardariområdetved fylkesvegen,som ein i størst
mogleggradmå forsøkeå ta omsyntil.
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Hellestveit (gnr. 1 22)

Hellstveit ligg nord i Lindåsog grensertil Hope i nord og Knarrevik i sør(Skogseth2009).
Gardsnamnetkjem av norrønthellir, somtyder «berghole»,og tveitsom tyder «mindrejordstykke».
Ramshellarensomligg på bruk nr. 1 kan ha gjevenamntil garden.
Gardenlåg truleg audeetterSvartedauden
(1349).Den førstebrukarenetterpåer nemndpå sluttenav
1500-talet.Gardenvar kyrkjegodsfør det vart lagd til Lindåsprestebol.Det var soknepresten
i Lindås
som bygslavekk gardenog fekk leigeinntektene,somein del av lønnasi. Hellestveiter ein liten gard
med berreto bruk. Det vart gjennomførtutskifting på gardeni 1876,og på ny i 1877.Naustatil garden
låg i Knarreviksvika.Etter 1950vart det plantagrantrepå garden,då isærpå bruk nr. 1.

Figur 18. Kulturlandskappå Hellestveit(gnr. 122/2) (Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Arkeologiskekulturminne
Det er ingenkjente førhistoriskekulturminneeller lausfunnpå garden.

Potensialvurdering
Det er eit områdesom heiter«Ramshellaren»
like nord for fylkesvegen,og vest-nordvestfor tunetpå
bruk nr. 2. Det er ikkje registrertnoko heller i detteområdet,menom tiltaket kjem nærdennebør det
sjekkastut om det kan verespor etterførhistoriskbusettingeller aktivitet i ein eventuellheller her.
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Figur 19. Kart somviser den delenav planområdetsomligg på Hellestveit(gnr. 122).
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Figur 20. Eldre gardsvegpå Hellestveit.Steingardlangs vegensi høgreside(Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Nyare tids kulturminne
Berrepå bruk nr. 2 bur det framleisfolk. I tuneter det eit SEFRAK-registrertvåningshusfråbyrjinga
av 1900-talet(etterNorskeGardsbrukskaldet verebygd i 1918).Her skal òg vereeit uthusfrå 1911,
vedhusog vaskehusfrå 1932og naustfrå 1886.Gardenfekk ny driftsbygningi 1984 og nytt fjøsi
2002.Her er òg ein jordkjellarlike attmeddriftsbygningen.Nordvestfor tuneterdet ein ruin av ei
steinmurautløe,som er bygd samanmedsteingardensomgår gjennomområdether, og som skil
innmarkog utmark.
Sporaetterbruk nr. 1 finn ein på høgdanord for bruk nr. 2. Berreein del av våningshusetfrå 1700talet ståratt, medandriftsbygningener rive. Våningshusetog ei steinløeer SEFRAK-registrert.Ingen
av dessebygninganeligg innanforplanområdet,mener likevel kulturelementsom er viktige for å
definerekulturmiljøet på Hellestveit.
Frå vegenmellom Fv. 57 og Mongstadsør går det ein gamalgardsveggjennomskogenog sørvestover
framtil tunetpå gnr. 121/2(figur 20). Vegenkan i tillegg føljast nordaustoverover eigedomentil
Knarrevik, og vidarenedovertil Knarreviksvika.Det er difor truleg at detteer spor ettersjoarvegentil
Hellestveit,somhaddenaustasinei Knarreviksvika.

Kulturlandskapet
Områdetnord for fylkesvegener for det mestetilplanta medgran,mensørfor vegener det ope
kulturlandskap.Noko av det er fulldyrka slåttemark,medannoko er steinetebeiteland.Her finst
steingardarfleire stader.
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Kulturminnefaglegvurdering
Eigedomentil Hellestveiter relativ liten, menher er likevel fleire bevartekulturminneettereldre
tiders gardsdrift.Her er bevarteldregardsbygningarbådepå bruk nr. 1 og nr. 2, i tillegg til at det er
ruinar etterslike fleire stader.I tillegg finst det òg oppmurasteinbygningar,steingardarog eit gamalt
vegfar.
Kulturminnaer viktige for heilskapenog identitetentil garden,og er viktige å ta varepå. I områdeter
det til dømeslagatursti/kultursti,medinformasjonsskiltved den gamlegardsvegennemntovanfor.
Ein må ved alle tiltak i områdetforsøkeå gjere minst mogleginngrepi kulturmiljøet og kulturminna
her, og i såfall på ein mestmoglegskånsammåte.Spesieltdengamlegardsvegenmed steingardane
ikring bør takastvarepå.
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Hope (gnr. 126)

Hopeligg nord i Lindåspå grensatil Austrheimkommune.NamnetHopetyder «innestengdvik», og
viser truleg til Hopssundet,kordet er ei innestengd,brei bukt(Skogseth2009).
Det er uvisstom gardenlåg øydeetterSvartedauden
(1349).I mellomalderenvar gardeneigd av
Bergenbispestol.Målt etterskatteskyldog folketal er Hopeein stor gardi Lindåssokn,men
tungdriven.Gardenhaddeikkje støl eller skog.Naustalåg ved Hopssundet.
Utskiftinga for SøreHope startaalt i 1825,berrefår år etteratden førsteutskiftingslovakom, medan
utskiftingapå NordreHopeikkje skjeddefør i 1891.Her låg det klyngjetun på bruk nr. 3. Pådet meste
var det trettengardsbrukpå Hope.I nyaretid er det skilt ut mangebustadtomterpå garden.

Figur 21. Kulturlandskappå Hope (gnr. 126). Tunetpå bruk nr. 4 til venstre,medSEFRAK-registrertvåningshusog
jordkjellar (2) (Foto: Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Arkeologiskekulturminne
Pågardenfinst detfleire førhistoriskekulturminne,for det mestegravminne,mendesseligg på toppen
av fjella Mølefjellet og Litlenipa aust-nordaustforfylkesvegen,og vil ikkje komei konflikt med
tiltaket.
Påbruk nr. 7, 8-9 meterfrå grensamot bruk nr. 3, vart det isi tid funneein flatmarksgravfrå yngre
jernalder.I gravenvart det funneein øksog eit spjut(B9489).
Elles er det gjort eit lausfunnav einbeltesteinog eit fiskesøkkefråeldrejernalderpå garden(B8651).
Dessegjenstandane
vart funneom lag 60 cmdjupt i sand,10 meteraustfor naustasomligg nord for
naustetpå bruk nr. 6. I tillegg er her òg funnejernbarrarfrå yngrejernalder(B4953).
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Figur 22. Kart somviser deler av planområdetsomligg på Hope (gnr. 126).
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Figur 23. Kulturminne på Hope. Jordkjellar (1) (gnr. 126/9) (venstre)og eldre gardsveg(gnr. 126/4) (høgre) (Foto:
Atle Jenssen,Statensvegvesen).

Potensialvurdering
Dei nemntekulturminna,samanmedlausfunnav førhistoriskegjenstandarindikererpotensialfor funn
av automatiskfredakulturminnefleirestader på garden.

Nyare tids kulturminne
Det er fleire SEFRAK-registrertebygningarpå Hope,og fleire av desseligg innanforplanområdet.
Nedanforvert det gitt ein presentasjonav deneldregardsbusetnaden
på Hope,slik somden er skildra i
NorskeGardsbruk(Aaslandog Strand1964).Ein må vere klar over at oppgitt byggjeåri detteverket
ikkje alltid stemmer,og at bygninganekanvere eldre.
Påbruk nr. 1 skal det verevåningshus,løeog fjøsbygd ikring 1890,i tillegg til vedhusogvaskehusav
uviss alder.
Våningshusetpåbruk nr. 2 skal verebygd i 1870,mener seinarepåbygdfleire gonger.Naustetskal
vere like gamalt,mensløa er frå 1949 og fjøsetfrå 1956.
På bruk nr. 3 er dei fleste av dei registrertebygninganefrå tidleg 1900-tal.Våningshuseterbygd i
1909,uthuseti 1903,vedhusogvaskehusi1911.Naustetogsumarfjøseterav uviss alder.Tunet ligg
delvis innanforplanområdet.Det gamleklyngjetunetpå Hope låg her før utskiftinga i 1825/1891.
Vidare er det på bruk nr. 4 registrerteit våningshusfrå1893,ein driftsbygningfrå 1947 og eit
vaskehusfrå1928.I tuneter det òg ein jordkjellar. Driftsbygningenog vaskehuseter revet,og det er i
dag bygd ny og størredriftsbygningnoko lengernordaustfor tunet.Det gamlevåningshusetog
jordkjellarener beggeSEFRAK-registrert,og beggesommeldepliktigeetterkulturminnelova§25. Frå
tunet og sørvestovermot fylkesvegener det bevartein rest av den gamlegards-/sjoarvegen.
På bruk nr. 5 er det gamlevåningshusetbygdi 1891,driftsbygningeni 1931,sumarfjøseti1908og
naustetikring 1890,menfleire av bygninganeher er påbygdeller erstattaav nye bygningari moderne
tid. Restarav den gamlegardsvegenfrå før utskiftinga kan framleissjåastvestfor tunet.
Våningshusetpåbruk nr. 6 («Utgjerdet»)skal verebygd i 1895,vedhuseti1922,uthuseti 1937og
nausteti 1956.Ein av bygninganeer SEFRAK-registrert.Dette tunetligg langt unnaplanområdet.
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Påbruk nr. 7 er våningshusetbygdi 1896,uthuseti 1948,vedhuseti1950og eit torvhusi 1946.Her er
ingen SEFRAK-registrertebygningar.Tunetligg delvis innanforplanområdet.
På bruk nr. 8 er alle bygninganebygd på midten av 1900-talet,bortsettfrå naustetsomvart bygd i
1893.Ogsådettetunetligg utanforplanområdet.
Våningshusetpåbruk nr. 9 («Haugen»)er bygd i 1879,uthuseterfrå 1875,vedhuseterfrå 1929
medannausteterfrå ikring 1880.Like ved tuneter det òg ein jordkjellar. Bådevåningshusetog
jordkjellarener SEFRAK-registrerte.
På bruk nr. 11 er våningshusetbygdi 1896,løa og fjøseter bygd i 1908,vårflorfrå ikring 1860og
naustfrå ikring 1890.Fleire av bygninganeer SEFRAK-registrerte.Heile tunetligg utanfor
planområdet.
Bruk nr. 12 («Nesset»)inneheldeit våningshusfrå1894 og ein driftsbygningfrå 1949.Ogsådette
tunetligg utanforplanområdet.

Kulturlandskapet
PåHope er det storeområdemedvelhaldekulturlandskappåbeggesider av fylkesvegen,kor mange
av dei gamlesteingardaneer bevart.

Kulturminnefagleg vurdering
Kulturmiljøet på Hope inneheldmangekulturminnefrå bådeførhistoriskog nyaretid, i tillegg til at
her er storeområdemedope kulturlandskap,bådebeitelandog slåttemark.Sett undereitt for heile
garden,er detteeit kulturmiljø medstor tidsdjupne.Her er fleire gravminneogein bautasteinfrå
førhistorisktid, og her er mangesynlegesporettergardsdriftfrå historisktid.
Områdeter forstyrraav fylkesvegensom går igjennomkulturmiljøet, i tillegg til av einskildemoderne
bygningar.Det er elles eit av dei meir intakte og mestautentiskekulturmiljøa i planområdet.Nye tiltak
i områdetbør haldasttil eit minimum, og må tilpassastsæreigenheita
til miljøet.

4. 8

Samla vurdering

Fylkesveg57, mellom tettstadenLindåsi sør og grensamot Austrheimkommuneinord, går gjennom
sju matrikkelgardari eit typisk nordhordlandskkystlandskap,vekslandemellom oppdyrka
innmarksområdeog utmark.Fleire av gardstunaligg tett i fylkesvegen,og er sterktpåverkaav denne.
Innanfor planområdeter det berreregistrerteitt automatiskfredakulturminne(mellomalderkyrkjegardenpå Lindås),og kulturminnabeståri hovudsakav nyaretids gardsbygningarfrå 1800-og
1900-talet.Sommeav dei er SEFRAK-registrert.Elles er det storeførekomstarav ope og velhalde
kulturlandskap,medbevartesteingardar,utløer,bakkemurar,i tillegg til restarav eldrevegfar.
Som ervanleg på Vestlandet,er gardanerelativt småog tunområdakomprimerte.Dettegjeld særskilt
på Rossnes(gnr. 117) og Lauvås(gnr. 116), medsjø og vatn på to sider,og fylkesvegensom går tvers
gjennomområda.Til delskan ein sjå det samepåHope (gnr. 126), menher ligg gardsbrukalitt meir
spreitt.Sjølv mindretiltak på fylkesvegenvil difor ha stor innverknadpå kulturminneog kulturmiljø i
desseområda.Det vil vereviktig å minimerefysiske inngrepi dei kulturminnasom ligg attmed
fylkesvegen,då spesieltståandebygningar,menòg steingardarog liknande.Primærtbør ein freisteå
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leggjenye tiltak vekk frå slike kulturminne.Skulle det likevel vereumoglegå unngådirekte konflikt
meddessekulturminna,må ein vurdereforskjellige avbøtandetiltak, som til dømesflytting av
enkeltobjekt.Dette vil vertediskutertmeir i nestekapittel.
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Avbøtande til tak

5. 1

Avbøtande tiltak i anleggsperioden

45

Merking av kulturminne: Tiltaket vil medførefleire typar terrenginngrepav varierandestorleik i
områdekor det finst kulturminne.For å unngåskadepå dei kulturminnasom skal bevarast,vil det
væreviktig å merkedei i anleggsperioden.
Dette vil veresærskiltviktig i sårbareområde.Slik
merkingvert gjorti samrådmed fylkeskommunen.

5. 2

Avbøtande tiltak i permanent

situasjon

Fjerne eller flytte delar av tiltaket: For alle dei råkakulturmiljøa vil negativpåverknadav tiltaket
kunnereduserasteller fullstendig eliminerastved å flytte tiltaket vekk frå desse.
Ulike landskapspleietiltak: Tilpassingav terrenginngrepaslik at gradav skjemmingvert redusert
mestmogleg.Dette vil vereaktueltfor alle dei direkte råkakulturmiljøa.
Dokumentasjon, demontering og/eller flytting: Detteer å oppfattesom ei naudløysingfor delvis å
kunneivaretakunnskapsverdien
til kulturminna,og vert ikkje reknasom «ekte»avbøtandetiltak, då
kulturminnasomfølgje av dettevil verteøydelagteller forringa. Dette er relevantfor alle kulturminna
som kommeri direktekonflikt medtiltaket, entengjennomutgraving(gjeld førhistoriskekulturminne)
eller flytting (gjeld primærtnyaretids kulturminne).
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Supplerande undersøkingar

6. 1

Usikkerheit

46

Følgjandegjennomganghar gitt ein oversiktover kjentekulturminneog kulturlandskapi og attmed
planområdet,basertpå datahentafrå tilgjengelegekjelder, som databaser,bøker,munnlegekjelder, og
liknande.I tillegg er dessedatasupplertmedinformasjoninnsamlai sambandmedei synfaringi
området.Grunnabådestorleikentil undersøkingsområdet,
talet på kulturminnei tillegg til
kjeldemessigemanglar,vil det sjølvsagtvereumoglegå få ein komplettoversiktover alle førekomstar
av kulturminneog kulturlandskapher.

6. 2

Kulturhistoriske

registreringar

Framleiser detsærsmangeautomatiskfredakulturminnesom ikkje er kjent, detteav di det aktuelle
områdetaldri har vore tilstrekkelegregistrert,eller kanskjeikkje registrerti det heile.
Førreformatoriskekulturminneer ofte ikkje synlegeover bakken,mener bevartundertorva eller
matjordlaget.For å avgjereom eit tiltak vil kunnekommei konflikt medautomatiskfreda
kulturminne,vil det difor alltid verebehovfor supplerandeundersøkingarforå påviseog dokumentere
slike kulturminne,jf. kulturminneloven§ 9 (undersøkingsplikten).
Slike arkeologiskeundersøkingar
vert gjennomførtav arkeologarfrå fylkeskommunen,og skjer normaltpå reguleringsplannivå.
Somdet har framkommei dennerapporten,er det eit stort kunnskapsholnår det gjeld nyaretids
kulturminneav alle typar innanforundersøkingsområdet.
Det samegjeld òg førekomstaneav
kulturlandskapmedtilhøyrandekulturspor.Ein god del av dei eldrebygningane,då primært
gardsbygningar,vart i si tid dokumenterti SEFRAK-registeret,og dessedataer tilgjengelig via fleire
kjelder. Då registreringanediverrevar særsmangelfullemangestadar,og av di det etterkvart har gått
mangeår sidandessevart gjennomført,børvurderastå gjennomføremeir grundigeregistreringarav
nyaretids kulturminnei dei områdasom vert direkte råkaav tiltaket. Dettegjeld i hovudsakinnanfor
dei sentraletunområdaskildra her, menogsådei «blankeområda»i mellom dessebør undersøkast
nærmare,då her gjernefinst nyaretids kulturminnesom ikkje tidlegarehar vore registrert.Slike
kulturminnekan, bortsettfrå ståandebygningar,veresteingardar,bakkemurar,hustufter,
ryddingsrøysar,vegfar,og liknande.Dette er ikkje fredakulturminne,men er likevel viktige
kulturminnefor å få heilskaplegkulturhistoriskkunnskapom eit gitt område.
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