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RAPPORT FRA KULTURHISTORISK 

REGISTRERING 

 

Risør kommune 

Barmstangen 

 
GNR. 44, BNR. 1  

 

 

Bilde tatt ved en skogsbilvei nordvest i planområdet. 
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R A P P O RT  F R A K U LT U R H I S T O R I S K  

B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G  
 

  

Kommune: Risør 

Gardsnavn: Barmstangen 

Gardsnummer: 44 

Bruksnummer: 1 

Kartreferanse  

  

Tiltakshaver: Grønn_Strek 

Adresse: Havnegt. 1, 4836 Arendal 

  

Navn på sak: Bebyggelseplan for Barmstangen 

Saksnummer: 07/918 

Prosjektnummer:  

  

Registrering utført: 30.05.07  Ved: Gudrun Mjaaland 

Rapport utført: 31.05.07 Ved Gudrun Mjaaland 

Tidsbruk For- og etterarbeid: 5 timer 

Feltarbeid: 7 timer 

  Registreringsnummer 

Autom. fredete kulturminner i området: Nei  

 

Faglige konklusjoner: Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet. 

 

 x Planen er ikke i konflikt med kulturminner. 
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BAKGRUNN FOR PLANEN 

På vegne av grunneier Asbjørn Barmen har landskapsarkitektfirmaet grønn_strek as utarbeidet en 

bebyggelsesplan for deler av Barmstangen. Bebyggelsesplanen omfatter tilrettelegging for bygging 

inntil 10 nye hytter med tilhørende parkering og båtplasser. Planens formål er i samsvar med 

kommuneplanen, med unntak av en mindre utvidelse av planområdet mot øst. Dette området er i 

kommuneplanen avsatt til LNF-formål. De fleste nye hyttene vil komme som en fortsetting av 

nåværende hyttefelt innenfor gjeldene reguleringsplan for Barmstangen. Det vil også bli regulert inn 

friluftsområde, og den gamle vinterveien til Balsvika skal beholdes. For å oppfylle 

undersøkelsesplikten jf. § 9 i kulturminneloven var det nødvendig med en arkeologisk undersøkelse av 

planområdet.  

OMRÅDET 

Planområdet ligger ved Barmstangen, lengst vest på Barmen. Tilkomst til området er over privat vei 

som igjen er koblet til kommunal vei. Området er i dag bebygd med noen få hytter, disse har anlagt 

bilvei. Terrenget består av et kupert landskap med enkelte åpne partier som skrår ned mot sjøen i sør. 

Området er bevokst med gran og løvskog, og består generelt av en frodig bunnvegetasjon.  

 

BESKRIVELSE 

Området ble undersøkt ved overflateregistrering og prøvestikk. Overflateregistrering er en metode 

brukt i utmark for å påvise automatisk fredete kulturminner som er synlige på markoverflaten. 

Registreringen foregår ved at arkeologen søker gjennom området for å finne strukturer som er synlige 

på markoverflaten. Eksempler på dette er gravhauger, hustufter, jernfremstillingsanlegg, fangstgroper 

og lignende. Prøvestikking er en metode som blir brukt for å avdekke aktivitet fra steinalderen. 

Metoden består i å grave hull på ca 40 x 40 cm i markoverflaten. Prøvestikkene varierer i dybde fordi 

det er varierende tykkelse på matjordlaget. Oftest graves det gjennom matjordlaget og om lag 20 cm 

ned i undergrunnen eller ned til fjell.  

Det ble tatt et prøvestikk innenfor planområdet. Dette prøvestikket ble tatt ca midt i planområdet, og 

inneholdt ikke materialer fra steinbrukende tid. Prøvestikket ble ikke GPS innmålt, men er avmerket 

på kartet manuelt (se vedlegg). Det ble flere steder stukket med jordbor for å undersøke jordmassen på 

steder med potensialet for steinalderfunn, men undergrunnen bestod her av mye fuktig masse. 

Planområdet bestod også av en del fjellknauser og bratte partier. En mulig kokegrop ble snittet, men 

forsenkingen viste å være natur og avkreftet som kokegrop.  

KONKLUSJON 

Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Hele området ble 

undersøkt med hensyn til automatisk fredete kulturminner. 

 

ARENDAL 31.05.07 

Gudrun Mjaaland 

................................................................. 

Feltleder  
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