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KU – delutredning; kulturminner, kulturlandskap og SEFRAK bygninger 
 
Kulturminner og eldre bygninger 
Det er gjort flere registreringer av arkeologiske og nyere tids kulturminner i planområdet. Lenvik kommune 
gjennomført en konsekvensutredning av kommunedelplanens virkninger for kulturminnene. Følgende 
veiledere er benyttet i vurderingen: 
 

 Kulturminner i kommunen - Håndbok for lokal registrening, Riksantikvaren 
 Veileder - Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - planlegging etter Pbl, Riksantikvaren 
 Veileder - Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema kulturminner og 

kulturmiljøer, Riksantikvaren 
 
Flere av de mest sentrale bebyggelsesområdene var fremdeles i tidlig etterkrigstid landbruksområder. Det 
gjør at potensiale for å finne eldre tids kulturminner er til stede. Tatt småbyen Finnsnes og omegns relativt 
unge historie i betraktning er det viktig å allerede nå sikre historiske verdier for fremtiden. 
 
Begrep 
Kulturminner er spor etter menneskers liv og virke og kan f. eks være gammetufter fra eldre Samisk 
bosetting, et ildsted i steinalderen eller telefonkiosker fra 1930-tallet, landbrukslandskap fra 1800- 
tallet og eldre hus som har stor kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndighetene er Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunen mens kommunen skal 
verne om kulturminner av lokal viktighet. 
 
Lokalitet:  Et definert, avgrenset område som omfatter ett eller flere automatisk fredete kulturminner. 
Enkeltminner:  De enkeltstående kulturminnene innenfor en «lokalitet» 
Fredet:  Når bygningen er fredet betyr det at den er vernet i kraft av kulturminneloven. Inngrep 

eller endringer må godkjennes av kulturminnemyndighetene. 
Vernet:  Når bygningen er fredet betyr det at den er vernet i kraft av kulturminneloven. Inngrep 

eller endringer må godkjennes av kulturminnemyndighetene. 
 
Status i registre 
Kulturminnesøk Kulturminnesøk viser 20 forekomster av registrerte 

Kulturminner - enkeltminner i planområdet. 

 Kulturminnesøk viser ingen freda bygninger i planområdet 

SEFRAK - registeret 6 forekomster av meldeplikt ved riving/ ombygging 
NB! -registeret Verna bygninger Ingen registreringer 

 Middelalderbygrunner Ingen registreringer 
 Nasjonale interesser i by Ingen registreringer 

Mitt kulturminne Ingen 
Skriftlig materiale Lenvik folkebibliotek 

Muntlige overleveringer Avtalt dialog med Lenvik historielag i høringsperioden 
 
Metode og utvalgskriterier 
Senja kommune har fokusert på automatisk fredede kulturminner, kulturmiljø og gjort en 
verneverdivurdering av SEFRAK bygninger innenfor planområdet. 
 
For å bli tillagt verneverdi skal bygninger som er vurdert en verdi som går ut over det lokale. 
I vurderingen har Senja kommune lagt spesielt vekt på om bygningene fremstår i originalutførelse og om 
de er del av et bygningshistorisk miljø. 
 
Det er ikke alltid slik at kulturminner som vurderes som viktige lokalt også vurderes til å ha regional verdi, 
og det samme kan gjelde motsatt vei. Kun et lite fåtall av nyere tids kulturminner vurderes til å være i 
fredningsklasse, og dermed av nasjonal verdi. 
 
I en del tilfeller vil man bruke ulike verneverdikriterier på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ofte vil det 
likevel være slik at jo flere kriterier et kulturminne eller kulturmiljø oppfyller, jo mer tilsier at det vurderes 
både som lokalt og regionalt viktig, og i enkelte tilfeller også tillegges nasjonal verdi. Det er i rapporten ikke 
skilt mellom kulturminner av regional og nasjonal verdi. 
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I kartleggingen har det blitt lagt stor vekt på helhetlige kulturmiljøverdier, det vil si at det er fokusert på om 
objektene er del av miljøer heller enn på enkeltobjektene. 
 
Gamle løer, sommerfjøs og skogskoier er eksempler på bygninger som ofte er enkeltstående, men som 
like fullt kan være viktige kulturminner, både i seg selv og som elementer i kulturlandskapet. 
 
Bygningens alder er i seg selv ikke avgjørende, og eldre hus kan gjennom årenes løp ha blitt bygd om 
eller endret betydelig i forhold til originalutførelsen. 
 
Konsekvensvurdering - arkeologiske og nyere tids kulturminner 
 
 KulturminneID Stedsnavn Funn / beskrivelse   Vernestatus 

Delområde 1- Trollvik Nord 

 68591-1 Storelvnes Spydspiss av skifer   Uavklart 
Felt: Friluftsliv Påvirkning: Ingen markant Konsekvens: Ingen konsekvens 

 74689-1 Trollvik Gravfelt med ca. 9 graver hvorav 
1 gravrøyst og 8 gravhauger, 
jernalder 

  Automatisk fredet 

Felt: Grønnstruktur Påvirkning: Ingen markant Konsekvens: Ingen konsekvens 
Delområde 2 - Trollvik Sør 

 48866-1 Trollvik Rester av hustuft og funn av 
kvernstein 

  Uavklart 

Felt: Grønnstruktur Påvirkning: Ikke ytterligere Konsekvens: Ingen konsekvens utover eksisterende 

 9479-1 Trollvik Kniv av skifer og jarstein av kleber    Uavklart 
Felt: vei Påvirkning: ikke ytterligere Konsekvens: ingen konsekvens 

 77055-1 Trollvik Pilespiss av skifer    Uavklart 

Felt: LNFR Påvirkning: Ingen markant Konsekvens: Ingen konsekvens 

        68593-1 Trollvik Funn av skiferkniv                                   Uavklart 

Felt: LNFR Påvirkning: Ingen markant Konsekvens: Ingen konsekvens 

Delområde 3. Bymarka 

 77056-1 Trollvik Gravhaug, jernalder                Automatisk fredet 
Felt: LNFR Påvirkning: Ingen markant Konsekvens: Ingen konsekvens 

         294004-0 Nygårdsplatå Torvgjerde                                             Ikke fredet 

Felt: Grøntstruktur Påvirkning: Ingen markant Konsekvens: Ingen konsekvens 

Delområde 4 - Skogen 

Ingen registrerte kulturminner 
Delområde 5 og 6 – Botnhågen og Finnfjord 
  60415-1 Botnhågen Gammetuft - Samisk kulturminne    Automatisk fredet 

Felt: regulert vei Påvirkning: trolig fjernet Konsekvens: --- 

 26180-1 Botnhågen Grop i terrenget med voller   Automatisk fredet 

Felt: regulert 
masseuttak 

Påvirkning: trolig fjernet Konsekvens: --- 

Delområde 7 – Finnjorda - Brenneset 

 36103-1 Elveneset Fornminne - Hustuft   Automatisk fredet 
Felt: LNFR Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

 66654-1 Vika Hustuft - mulige tufter   Uavklart 
Felt: LNFR Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

 48871-1 Finnjord 2 kniver og 2 pilespisser av skifer    Automatisk fredet 
Felt: veiareal/LNFR Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

 9482-1 Viken Haug/jordvoll/naturdannelse   Ikke fredet 
Felt: veiskjæring Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

Delområde 8 - Silsand 

 84913-1 Silsand Laukhella Kirkested   Ikke fredet 

Felt: tjeneste Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

 18819-1 Laukhella store Hus- eller gammetuft   fjernet (aut. fredet) 
Felt: Bolig Påvirkning: ---- Konsekvens: ----- 
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Delområde 9 – Laukhella - Islandsbotn 

  48870-0 Laukhella Ytre Hustuft, trolig fra den første 
bosetning på Laukhella på 
1800tallet. Funnsted for kvernstein, 
funnet / løsfunn (uspesifisert) 

 Ikke ferdet 

Felt: bolig Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

           77061-1 Laukhella Ytre Uspesifisert løsfunn                                 Uavklart 

Felt; Bolig Påvirkning; ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 

  48870-1 Laukhella Ytre 2) Løsfunn - Funnsted for 
kvernstein 

 Uavklart 

Felt: bolig Påvirkning: ingen markant Konsekvens: ingen konsekvens 
  6636-2 lslandsbotn Fornminne 1: Hustuft  Fjernet (autom. Ferdet) 
Felt: næring Påvirkning: ---- Konsekvens: ---- 

 

Kulturmiljø 
Kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng slik at det 
dannes et romlig perspektiv hvor fokus er på helheten innenfor et geografisk område der det samlet sett er 
flere faktorer som sammensatt skaper det bevaringsverdige kulturminnet. 
I planområdet KDPB er det ikke gjort registreringer av fredede kulturmiljø. 
 

Kulturlandskap 
Landskap som helt eller delvis er omformet fra sin opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskelig 
aktivitet. Registreringer av verdifulle kulturlandskap ble igangsatt i årene 1991-1994 for å samle 
eksisterende kunnskap om jordbrukets kulturlandskap. Senja kommune er i Troms' målestokk et viktig 
kulturhistorisk møtested for Samisk og Norsk kultur som synes gjennom kulturminneregistreringer av 
Samiske bosettingsplasser. 
 
Nr. ID Stedsnavn Beskrivelse Kulturminneverdi 
Delområde 7 - Finnjord 

1 KF00000195 Lian Beskrivelse MD – Naturbase: 
 

Areal 98,7 daa 
 

Gårdsbruk i et landskap med lite moderne 
inngrep med stor kontinuitet i driftsmåter og 
representativitet i kulturmarkstypene. 
Vegetasjon/flora: Rik tørreng bak gården. 
Utmarka er en mosaikk av myrer og skog. 
Vegetasjonstyper: - tørreng - myr - blandingsskog 
Den rike tørrenga domineres av kvitmaure, uike 
søte-arter, småengkall og følblom. Viktige 
kulturmarksarter som prestekrage, markjordbær, 
marinøkkel og fjellrapp vokser også der. På myra 
er det innslag av svartvier, silkeselje, blåtopp, og 
skrubbær. Skogen er åpen og lys og er en 
blanding av småbjørk og furuskog. Feltsjiktet 
domineres av krekling, blåbær og røsslyng. Det 
er gjort løsfunn fra yngre steinalder og fra nyere 
tid. Småbruket har vært bosatt fra 1800-tallet. 
Mange deler av naturen har vært utnyttet. Det ble 
skåret sennegras til å ha i kommager og 
madrasser. På myrene ble det tatt torv til brensel, 
og torva ble også brukt til gjerder. Det finnes 
fortsatt rester etter et 3 km langst torvgjerde 
ovenfor gården. Til for ble det tatt lau, skav og 
tang, i tillegg til slått. I da drives gården med sau, 
men utsiktene for fremtidig drift er usikre. 
 

Svært verdifullt / 
tilskuddsberettiget, KMD 

Felt: 
LNFR med 
hensynssone 
landskap. 
 
Etablerte bygninger 
er avsatt til bolig 
 

Påvirkning / Konsekvens: 
 
KDPB sikrer landskapsverdien i større grad gjennom hensynssone enn før planvedtak. 
Hovedformål er LNFR formål der det ikke er tillatt med utbygging, større terrenginngrep osv., slik 
at landskapsområdet ivaretas på en god måte, 
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SEFRAK registrerte bygninger 
Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge - SEFRAK er et landsdekkende kulturhistorisk 
register over eldre bygninger og andre kulturminner. Registreringene er gjennomført 1975-1995 og hver 
bygning ble kartfestet, oppmålt og fotografert i eget skjema. SEFRAK registreringer er ført i Matrikkelen. 
Senja kommune har original SEFRAK-registreringsskjema for tidligere Lenvik kommune fått oversendt fra 
fylkeskommune. 
 
SEFRAK-registeret er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som særlig har verdi som 
kjeldemateriale for den lokale historia. Registeret blir også brukt av forvaltninga for å finne verneverdige 
bygninger i lokalmiljøet, og i det kommunale planarbeidet. 
 
I SEFRAK ble hovedsakelig bygninger før 1900 registeret, men på grunn av ødeleggelse i Nord Norge 
under 2. verdenskrig ble i Nord Norge også yngre bygninger registret. 
 

 

 
Verneverdivurdering (kun meldepliktige SEFRAK bygninger) 
 
Gnr/Bnr. 43/66 Kommentar 

SEFRAK nr. 1931-0012-017 Uthus/ garasje i skrinn stand 

Bygnings nr. 191706684 

Sted Nylund, Trollvik 

Objekt Garasjeuthus 

Kategori Meldepliktig ved riving/ ombygging 

Vurdering 1981 Ikke vurdert 

  
Gnr/Bnr. 43/20 Kommentar 

SEFRAK nr. 1931-0012-013 Hus revet til fordel for ny 
adkomstveg til oppført bolig på 
matrikkelenheten. 

Bygnings nr. 191706420 

Sted Krokstad, Trollvik 

Objekt Våningshus 

Kategori Meldepliktig ved riving/ ombygging 

Vurdering 1981 Ikke vurdert 

Gnr/Bnr. 43/38 Kommentar 

SEFRAK nr. 1931-0012-014 Naust i bruksstand. 

Bygnings nr. 191706447 

Sted Krokstad, Trollvik 

Objekt Naust 

Kategori Meldepliktig ved riving/ ombygging 

Vurdering 1981 Ikke vurdert 

Gnr/Bnr. 43/210 Kommentar 

SEFRAK nr. 1931-0012-019 Bolighus. Tidligere del av 
småbruk nå ikke lenger del av 
landbruksmiljøet. 
Driftsbygning ikke del av 
eiendommen. 

Bygnings nr. 11554776 

Sted Lieng, Trollvik 

Objekt Våningshus 

Kategori Meldepliktig ved riving/ ombygging 

Vurdering 1981 Ikke vurdert 
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Gnr/Bnr. 59/167 Kommentar 

SEFRAK nr. 1931-0406-002 Naust/sjøbu i moderat stand. 
Ingen synlig brukt adkomstveg. Bygnings nr. 191711777 

Sted Silsand 

Objekt Naust/ båthus/ sjøbu 

Kategori Meldepliktig ved riving/ ombygging 

Vurdering 1981 Ikke kjent 

Gnr/Bnr. 58/4 Kommentar 

SEFRAK nr. 1931-0405-005  

Bygnings nr. 191698363 Bolig i moderat stand. 
Landbruksmiljø, men uten 
driftsbygning. 

Sted Laukhella Ytre, Silsand 

Objekt Bolighus 

Kategori Meldepliktig ved riving/ ombygging 

Vurdering 1981 Ikke kjent 

 
Konklusjon: 
 
Verdivurderingen har brakt fram at ingen av de meldepliktige SEFRAK bygninger har en 
verneverdi som bør gjenspeile seg i kommunedelplanen. 


