
Notat 

Foreløpige planer for omfanget av utgravninger på 
Avaldsnes 2009-2010 
 

Det vises til forespørsel i dag fra Kristine Johansen, Riksantikvaren om det planlagte 

omfanget av utgravningene på Avaldsnes. Forprosjektet som skal forberede utgravningene har 

pågått i 6 måneder og skal vare ytterligere ett år. De planene kan legge frem nå er derfor 

ytterst foreløpige. Vi planlegger å sende en dispenasjonssøknad til Riksantikvaren primo 

september d.å., og der vil de endelige planene bli fremlagt. 

 

Utgravningsprosjektet vil ha tre hovedområder (se vedlagte kart 1 og 2). Disse områdene er 

plassert på grunnlag av de funn av spor etter gårdsbosetning fra førromersk jernalder og frem 

til middelalder som ble gjort i forundersøkelsene 1992-2006. I disse forundersøkelsene er det 

påvist til sammen 120 stolpehull, 29 kokegroper/ildsteder, seks områder med kulturlag, en rest 

av brolagt gulv, dyrkningsspor og syv graver.  

 

Hovedområdene er planlagt undersøkt gjennom maskinell avdekking av større, 

sammenhengende flater. Det er sannsynlig at strukturtettheten ikke er like høy alle steder og 

at utstrekningen av utgravningene vil bli mindre enn de områdene som foreløpig er definert 

som hovedområder. Avdekkingen vil få mindre omfang og eventuelt bli kombinert med 

sjakting hvis områder med lavere strukturtetthet påtreffes.  

 

Tilleggsområdene vil innebære en mindre omfattende undersøkelse.  

 

Tilleggsområde 1 vil undersøkes ved en kombinasjon av sjakting og maskinell 

flateavdekking. Det er påvist et kulturlag i sjaktene og det vil være ønskelig å undersøke dette 

for å vurdere hvordan laget er avsatt og om det eventuelt kan påvises bosetningsspor under 

kulturlaget. Nord for tilleggsområde 1 er det påvist et bosetningslag fra steinalder. Dette vil 

ikke bli berørt.  

 

Undersøkelsen av restene etter Flagghaug vil konsentrere seg om å klarlegge haugens 

opprinnelige form og størrelse, samt sålde de gjenværende haugmassene for å ta vare på 

eventuelle rester av gravgods. 

 

Prosjektet vil i tillegg gjennomføre registreringer av mulige nausttufter i på Fårøy, Bukkøy og 

Gloppe. Registreringene vil bli utført ved en kombinasjon av satellittfoto og visuell 

registrering. Det kan være aktuelt med mindre undersøkelser i den forbindelse, sannsynligvis 

kun mindre sjakter for uttak av daterbart materiale. 
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