
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM

Rapport fra

Marinarkeologiske registreringer

Utdyping innseiling til Florø, Flora kommune



BERGENS SJØFARTSMUSEUM

Innledning og formål
Den 04.06.-08.06.2012 gjennomførte Bergens Sjøfartsmuseum marinarkeologiske registreringer i
skipsleden i Florø, Flora kommune.

Foranledningen for undersøkelsene var utdyping ned til kote -16m i skipsleden utenfor Florø
havn i Flora kommune. Planen medfører inngrep i sjøbunn og strandsone i et område med
potensial for funn av marine kulturminner. Med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner, §§ 9 og 14, ble det derfor fra Bergens Sjøfartsmuseum som vedkommende
myndighet, stilt krav om marinarkeologiske registreringer i forbindelse med reguleringen av
området.

Formålet med registreringene var å vurdere tiltakets grad av konflikt i forhold til eventuelle
marine kulturminner, samt å vurdere det maritime kulturlandskapet i det berørte området.

Undersøkelsesområde og bakgrunn
Kystverkets planer om å sprenge ned innseilingen til Florø ned til kote -16m er et irreversibelt
inngrep. Det ble derfor gjennomført marinarkeologiske undersøkelser i området før tiltaket kan
gjennomføres. Vi kjenner til at det har vært handels og gjestgiversted i Furesund sør for Florø fra
ca. 1700 tallet. Florø havn er også nevnt i eldre losbøker fra 1800-tallet. Florø ligger i skipsleden
nord-sør noe som indikerer en viss båttrafikk også i eldre tid. De grunneste områdene har også et
visst potensial for steinalderboplasser under vann på grunn av landheving/senking.
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Fig 1: Undersøkte områder markert med rødt. Kart: Norgeskart.no
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Undersøkelsene
Undersøkelsene ble utført av Lotte Carrasco og Eirik Søyland ved Bergens Sjøfartsmuseum og
innleid dykker Kjetil Sundsdal. Alle er sertifisert for vitenskapelig dykking (klasse S eller klasse
1). Eirik Søyland fungerte som feltleder og rapportansvarlig. Det ble benyttet selvforsynt
pusteutstyr (SCUBA) med kommunikasjon mellom dykker og dykkeleder. Redningsdykker sto
parat ved dykk. Under dykkingen ble det, i tillegg til visuell registrering, sondet ned i sjøbunnen
for eventuelt å avdekke strukturer som ikke var synlige på bunnoverflaten. Det ble også tatt bilder
under undersøkelsen (cd ligger i saksmappen på Bergens Sjøfartsmuseum). Som utgangspunkt
for undersøkelsene ble det brukt kart tilsendt av tiltakshaver som vedlegg i brev av 03.05. 2012.

Resultat

I det sørligste området ble det funnet mye gjenstander som trolig stammer fra 1900-tallet.
Flasketuten (Fig 2) er trolig sent 1800 eller tidlig 1900-tall. Det ble også observert mye kull,
trolig fra dampskipsfart i området.

Konklusjon
I tiltaksområdet ble det ikke gjort funn som omfattes av §14 i Kulturminneloven og det ble ikke
gjort funn som vil hindre at tiltaket kan gjennomføres.

Bergen, 20.06. 2012

Eirik Søyland

Vedlegg: Fotoliste
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Fig 2: Flaske funnet i tiltaksområdet. Foto: Eirik Søyland, BSJ 2012.
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