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Ad plan for miljøovervåking Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, 
Avaldsnes prestegård gnr. 86, bnr. 1 og 55, Karmøy kommune, Rogaland 
 
Vi viser til brev av 13. mai 2011 der Kulturhistorisk museum oversender plan for 
miljøovervåkning (MOV) for utgravningene på Avaldsnes i Karmøy kommune, Rogaland. 
 
Den oversendte planen for MOV er et samarbeid mellom utgravende part og NIKU og er et 
svar på Riksantikvarens vilkår for de forskningsinitierte utgravningene på Avaldsnes 
prestegård. Riksantikvaren mener at de planlagte undersøkelsene på Avaldsnes vil gi ny og 
relevant kunnskap om befaringsforholdene for kartlegging av bevaringstilstanden av de berørte 
kulturminnene og bevaringsforholdene i området, og at Kongsgårdprosjektet Avaldsnes har et 
spesielt ansvar for oppfølging av dette i etterkant av utgravningene. 
 
Vi ser samarbeidet med NIKUs prosjekt, In Situ SIS, er en god plattform for gode resultater av 
MOV overvåkningen. Prosjektplanen beskriver i korte trekk framdriftsplan og metode for MOV 
tiltaket, men beskriver ikke i detalj utpassering og utforming av overvåkningstiltakene. Dette 
skyldes muligens at tiltaket er i startfasen og at detaljene i planen må fastsettes etter 
undersøkelser i felt. Vi mener at det bør tas hensyn til områdets kulturhistoriske og 
formidlingsmessige kvaliteter ved valg av loggere. 
 
Forøvrig gjennomfører Riksantikvaren sammenlignende undersøkelser av redoks- og 
oksygenloggere ved Bryggen i Bergen. Resultatet av disse undersøkelsene kan være av verdi for 
MOV tiltakene på Avaldsnes. 
 
Riksantikvaren finner at Kongsgårdprosjektet Avaldsnes har gjort godt nok rede for oppstart, 
gjennomføring og avslutning av MOV oppfølgning av utgravningene på Avaldsnes. 
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