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Ørlandet - Varsel om kulturminneundersøkelser og prøvegraving 
 

1 Innledning og bakgrunn 

Ørland hovedflyplass ligger plassert på kote +10 som er en morenerygg av grus, og spesielt 

interessant i forhold til kulturminner. Kulturminnelovens § 8, 4.ledd, jfr. § 9, 3.ledd forutsetter at 

forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares før endelig planvedtak kan fattes. 

Kulturminneundersøkelsene må følgelig gjennomføres før reguleringsplanen kan vedtas og 

undersøkelsene vil foregå på forskjellige måter, hvorav sjaktgraving er en av dem. Kort forklart 

innebærer søkesjakting at overflatelaget fjernes i striper (søkesjakter) over bestemte arealer med 

hjelp av gravemaskin i en dybde på 0,2 - 1 m. Omfanget av gravingen vil være avhengig av funn 

og styres av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

 

Kulturminnemyndighetene har adgang til området som skal undersøkes og kan foreta 

arkeologiske utgravinger når eieren/brukeren er varslet, jfr. kulturminnelovens § 11, som også 

gir hjemmel for adgang til eiendommen for gjennomføring av undersøkelsene.  

 

Vi ønsker å bemerke at vi har hatt et meget positivt møte med landbruksmyndighetene for å 

redusere ulempene av undersøkelsene for landbruket i størst mulig grad. 

 

2 Aktuelle arealer for undersøkelser og tidspunkt for oppstart 

Arealene som er aktuelle for undersøkelser, er i utgangspunktet avgrenset til planområdet som er 

beskrevet i planprogrammet som er sendt på høring til berørte parter. Dette planområdet er 

foreløpig, og Forsvarsbygg vil søke å avgrense dette området gjennom den pågående 

planprosessen.  

 

Vi vil først og fremst konsentrere oss om arealene innenfor basens grenser, og vil på et senere 

tidspunkt vurdere behovet for undersøkelser utenfor denne grensen. Planlagt oppstart for 

undersøkelsen innenfor flystasjonens arealer er i løpet av mai 2013.  

 

Forsvarsbygg vil ta direkte kontakt med grunneier/bruker etter hvert som undersøkelsene skrider 

frem og det er avklart når oppstart av undersøkelser utenfor flystasjonens arealer kan starte.  

 



     

 2 av 2     

      

 

      

 

Som tidligere varslet, ønsker Forsvarsbygg at hver enkelt forpakter og/eller grunneier 

gjennomfører våronna som vanlig da vi ikke kan si noe om omfanget av gravearbeidene før 

tiltaket har startet.  

Eventuelle tap som en følge av undersøkelsene vil bli dekket etter alminnelige regler og 

prinsipper. 
 

 

 

 
 
 
 
Finn-Øyvind Langfjell  
  
Forsvarsbygg kampflybase ledelse og stab  
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