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Marinarkeologisk vurdering: oppstart av detaljregulering for farleden til 
Leirpollen - Tana kommune - Finnmark fylke 

Vi viser til Tromsø Museums uttalelse av 27.04.2017 til melding om oppstart av arbeid med detaljregulering 

for farleden til Leirpollen og sjødeponi utenfor Stangnesodden hvor vi be om oversendelse av 

bunnkartleggingsdata i forbindelse med marinarkeologisk vurdering av tiltakene. Dokumentasjon fra farleden 

og deponi ble oversendt oss 04.05.2017 av Multiconsult og ble vurdert som tilfredsstillende grunnlag for 

marinarkeologisk uttalelse. Det gjelder videoopptak fra både dykkerbasert inspeksjon av farleden utført av 

Tromsø Dykker Sentret AS i 2014 samt ROV opptak i deponiområdet utført av Dykknor AS i juli 2016.   

Samtlige videoopptak er nå gjennomgått og det ble ikke registrert hverken automatisk vernete kulturminner 

eller andre funn av kulturhistorisk betydning i følgende opptak: 

Deponi ved Stangnesodden (50-100 m dybde)  

-5 vest-øst transekter (SD 1-5)  

-Bunnforholdet er lik i samtlige transekter med flatt bunnoverflate og gjennomsnitt dybde på ca. 80 m. 

Homogent finkornet silt med ingen synlig gjenstander eller objekter med unntak av noen få stein i SD 1.   

 

Farleden til Leirpollen (ca. 9-10 m dybde)  

-Kun et kort (7 min.) avsnitt fra dykkerinspeksjon med tittel «Austertana 7.5.13 – rødstake og innover fjorden» 

-Kompakt sandbunn utsatt for mye strøm med tverrgående sandrygger.  

-Kun et synlig objekt – ubearbeidet og delvis nedgravd trestokk 

 

Dokumentasjonsgrunnlaget viser at sannsynligheter for bevarte kulturminner i tiltaksområdene er veldig 

begrenset og vi har derfor ingen merknader til planlagte tiltak eller planforslaget.  

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 
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