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Despite Norway’s stringent legislation, large numbers of cultural remains are damaged and destroyed every year. In the
past, this damage was primarily caused by agricultural activity, but in recent years the effects of urban and suburban
development can also be felt. This article presents the results of a study of loss and damage of cultural remains and old
buildings in an area where farmland is under threat from urban development. The analysis uses data from two national
projects that monitor cultural remains. The area in question is the city of Sarpsborg with outlying Tune, a farming dis-
trict now under pressure of development. Here we have been able to show that development, including the building of
houses, gardens, industrial estates and their infrastructures, has caused the greatest damage to cultural remains, while
agriculture is the number two cause of damage.
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Innledning
I løpet av de siste tiår har det skjedd store
endringer i arealbruk og bosetningsmønster
i Europa. I Norge arter dette seg blant annet
i form av sentralisering. Det bebygde arealet
i byer og tettsteder utvides. Parallelt med
dette er det omstruktureringer i landbruket.
Utviklingen går i retning av en intensivering
av sentrale jordbruksbygder og -regioner,
mens flere utkantområder er inne i en pro-
sess med nedleggelse av gårdsbruk og påføl-
gende brakklegging. 

Denne artikkelen tar opp konsekvensene
for kulturminnene i byutviklingsprosesser i
et tradisjonelt landbruksområde. Tematisk
ser vi både på automatisk fredete kulturmin-
ner (heretter kalt fornminner) og eldre byg-
ninger. Slike konsekvenser kan omfatte tap,
skade og trussel om tap av kulturminner.
Det tas utgangspunkt i en undersøkelse av
årsakssammenhenger mellom byvekst, tap
og skade på kulturminner i Sarpsborg kom-
mune. Vi ser nærmere på et bynært vekstom-
råde, deler av gamle Tune kommune, som
inntil nylig var et sentralt landbruksområde.
Dette området er et kommunalt utviklings-

område for næringsvirksomhet, og er avklart
som utbyggingsområde i kommuneplanen. 

Landbruk og byutvikling, 
kulturminner og lovverk
I 1997 startet Riksantikvaren opp to miljø-
overvåkningsprosjekt der kulturminnene i
16 kommuner kontrolleres hvert femte år.
Prosjektene kom i gang fordi det ble rappor-
tert fra flere landsdeler at fornminnene had-
de en høy tapsrate, og at dette tilsynelatende
skjedde i et raskt tempo. Første fase av over-
våkingen viste at jordbruket sto for de stør-
ste tapene (Sollund 2008). 

Fruktbare jordbruksområder har alltid
vært viktig for bosetning og har, i alle fall
inntil det 20. århundre, bevart en høy andel
kulturminner. Slike jordbruksområder er
ofte samlokalisert med attraktive bolig- og
byområder. Det innebærer at en stor andel
av den beste landbruksjorda ligger der ut-
byggingspresset er størst. Det er et politisk
mål at byer og tettsteder skal fortettes. Dette
bør samtidig skje «… uten at produktive
landbruksområder blir nedbygget og annen



Bedømt (refereed) artikkel Amundsen, Sollund og Nesbakken

248 KART OG PLAN 4–2012

tradisjonell bruk fortrengt, eller at det går ut
over verdifull natur og viktige kulturmiljøer»
(Miljøverndepartementet 2011:17). I utsag-
net ligger det en erkjennelse av at byveksten
har konsekvenser for landbruket samt at det
er vanskelig å ta hensyn til både byvekst og
jordvern. Byutviklingen er i stor grad drevet
fram av private aktører, og de ulike offentlige
sektormyndighetene har forskjellige målset-
ninger og intensjoner. Kommunen er plan-
myndighet, med et handlingsrom begrenset
av private aktører og andre offentlige myn-
digheter. I tillegg er landbruket som virk-
somhetsområde under press. Dette medfører
at det kan være vanskelig å sikre kulturmin-
ner i byvekstområder. 

Det er et nasjonalt mål at tapet av forn-
minner ikke skal overstige 0,5 % årlig
innen 2020. Fredete og fredningsverdige
kulturminner og kulturmiljøer skal være
sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå i
2020 (Miljøverndepartementet 2006–2007).
I den nye landbruksmeldingen står økt
matproduksjon gjennom et mer effektivt
landbruk sentralt (Landbruks- og matde-
partementet 2011–2012). Det kan stilles
spørsmål ved om målene om økt matpro-
duksjon og sikring av fornminner er forene-
lige. Det har over lang tid vært konflikter
mellom moderne landbruksdrift og kultur-
minnevern. Spesielt etter andre verdens-
krig har det skjedd en omlegging og effekti-
visering av jordbruket som medfører areal-
sammenslåing, nydyrking, bakkeplanering
og drenering. Både daglig drift og opparbei-
delse av åkerarealer har bidratt til at kul-
turminner er blitt ødelagt.

Dagens bosetnings- og flyttemønster med-
fører økt sentralisering. Landbruksarealer i
bynære områder utsettes derfor for et større
utbyggingspress enn tidligere. Forholdene er
imidlertid sammensatte. Studier viser at
spredt utbygging er den viktigste årsaken til
nedbygging av jordbruksarealer sammenlig-
net med tettstedsutvidelser (Saglie et al.
2006). Mens utbygging i byer og tettsteder
som hovedregel styres gjennom arealplan-
legging, kan mindre utbyggingstiltak i land-
bruksområdene ofte gjennomføres ved dis-
pensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Dispensasjoner har en forenklet saksgang
sammenlignet med arealplanlegging. 

Norge har en sterk kulturminnelov
(KML). Kulturminner kan også sikres gjen-
nom andre lovverk. Plan- og bygningsloven
(PBL) er kommunenes viktigste redskap for
å styre arealbruken. Kulturminner kan re-
guleres til bevaringsformål/hensynssoner i
arealplaner etter PBL. Landbruksarealene
er som regel definert som LNF(R)-områder,
som er en kategori for landbruk, natur, fri-
luftsliv og reindrift. PBL kan i begrenset
grad regulere arealbruk innenfor LNF(R) –
kategorien. Dette gjøres primært gjennom
andre typer lovverk. Særlig jord- og skoglo-
ven er viktige i forvaltning av slike arealer. I
praksis er det ofte slik at ulike og delvis kon-
kurrerende forvaltningssystemer fremmer
sine interesser i LNF(R)-områder gjennom
særlover (Skjeggedal et al. 2001). En inter-
nasjonal undersøkelse i flere av EU-landene
viser at kulturminner påvirkes mest gjen-
nom såkalte uplanlagte arealendringer sam-
menlignet med de endringene som skjer
gjennom formelle planprosesser (Trow
2011:20-21). Dette kan tyde på at spredt ut-
bygging så vel som planlagt utbygging har
negative konsekvenser for kulturminner.
Spørsmålet er; hva skjer med kulturminnene
i tradisjonelle landbrukskommuner med by-
vekst?

Sarpsborg og Tune før og nå
Sarpsborg kommune i Østfold er valgt som
studieområde. Vi ser spesielt på Tuneområ-
det for å se på endringer i kulturminnene og
årsakene til disse i et pressområde. Tuneom-
rådet er et viktig landbruksområde med
mange kulturminner, der det foregår en rask
byvekst. Data i artikkelen er bearbeidet og
analysert gjennom Norsk institutt for kul-
turminneforskning (NIKU) sin deltagelse i
forskningsprosjektet Land use changes in
urban pressure areas (2009–2012), finansiert
av Norges forskningsråd og Landbruksde-
partementet. Det er et flerfaglig prosjekt
som omhandler endringer i arealbruk nær
urbane områder med hensyn til trusler for
matproduksjon og landskapskvaliteter, sett i
forhold til jordkvalitet, biologisk mangfold,
kulturminner og drivkrefter. 

Sarpsborg er blant landets beste jord-
bruksområder og har fra forhistorisk tid
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vært et attraktivt område for
bosetting og næringsutøvelse.
Kommunen er svært rik på
kulturminner (figur 1). De vik-
tigste landskapselementene
består av berg (granitt), raet
og leirslettene. Raet er en stor
moreneavsetting som ga
grunnlag for tidlig jordbruk.
Ved Sarpefossen ble middelal-
derbyen Borg, senere Sarps-
borg, grunnlagt i 1016 e.Kr.
Tuneområdet vest og nordvest
for Sarpsborg by ligger sen-
tralt på raet. Bosetningen her
går tilbake til eldre steinalder.
Funn tyder på at jordbruket
etableres allerede fra yngre
steinalder. Videre finnes det
omfattende spor etter graver
og bosetting fra jernalder.
Tune ble kirkested i middelal-
deren og flere gamle ferdsels-
veier går gjennom området
(Pedersen et al. 2003). 

Sarpsborg er i dag en attrak-
tiv bosetningskommune med
et økende innbyggertall.1 Det
bor ca. 53 000 mennesker i
kommunen i 2012, og det var
en befolkningsvekst på 1 % fra
2011 til 20122. Bysenteret og
omkringliggende tettsteder er
i vekst, og det er press på area-
lene. Byveksten har innvirk-
ning på landbruket både i form
av arealtap og driftsendringer. Denne utvik-
lingen har også funnet sted på Tune som i
dag er sammensatt av landbruksområder
med høy jordkvalitet for korndyrking, rand-
områder, skog og beite samt utbygde områ-
der i form av boligfelt, næringsareal og et
omfattende veinett, mellom annet ny fire-
felts motorvei (E6). Det er svært mange ver-
difulle kulturminner i dette området. Se fi-
gur 1 for avgrensing og registrerte kultur-
minner. Utbyggingen har samlet sett ført til
oppsplitting av det eldre kulturlandskapet.
Dagens Tune kan verken karakteriseres som
by eller land, men noe midt i mellom, et ty-

pisk randsonelandskap i kanten av bysen-
tret i Sarpsborg (Jerpåsen og Nesbakken
2011).

Miljøovervåking av fornminner og 
bygninger
Alle kulturminner fra tiden før reformasjo-
nen (1537), det vil si fra steinalder, bronseal-
der, jernalder og middelalder, er fredet etter
KML. Det samme gjelder stående bygninger
fra tiden før år 1649. Utvalgte nyere bygnin-
ger og anlegg kan være vedtaksfredet. De al-
ler fleste gamle bygninger er ikke fredet,

1. http://www.sarpsborg.com
2. http://www.ssb.no 

Figur 1: Oversiktskart over Sarpsborg med fornminner og
SEFRAK-bygninger. Studieområdet Tune er avmerket
med sort avgrensing. Kart: NIKU
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men er kartlagt av Sekretariatet For Regis-
trering Av faste Kulturminne i Norge (SE-
FRAK). Dette er et nasjonalt register over el-
dre bygg uten spesielt vern. 

Dataene som benyttes i denne artikkelen
er basert på to overvåkingsprosjekt som nå
utføres av NIKU. Disse dataene er grunnla-
get for figurer og tabeller som gjengis her. I
prosjektet Fortidens minner i dagens land-
skap fremskaffes data om fornminnenes til-
stand. I prosjektet Gamle hus da og nå frem-
skaffes oversikter over tilstanden til SE-
FRAK-bygningene. Det skjer ved at alle kul-
turminner oppsøkes og beskrives etter stan-
dardiserte maler (NS 9450:2003). Gjennom
overvåkingen dokumenteres kvantitative og
kvalitative endringer av kulturminnene i
form av tap og skade, herunder årsaker til
tilstandsendringer. Metodikken sikrer en
systematisk og etterprøvbar datainnsam-
ling.3 

Fornminnene er kontrollert både i forhold
til status og årsaker til eventuelle endringer.
Når det gjelder status skilles det mellom de
som er tapt, de som er påført skade og de som
ikke har vært utsatt for inngrep etter regis-
treringstidspunktet. I kategoriene som be-
skriver årsaker til endringer finnes blant an-
net jordbruk, skogbruk, masseuttak samt
hus, hage, vei, infrastruktur og industri. Det
er de fem sistnevnte vi har brukt for å kate-
gorisere byutvikling i denne sammenheng.
For bygningene skilles det mellom objekter
som er uendret (ikke ombygd), endret (reha-
bilitert, ombygd), tapt (revet) eller truet av
forfall (manglende vedlikehold).

Sarpsborg kommune inngår i begge pro-
sjektene, og både fornminner og bygninger er
kontrollert i 2004 og 2009 (Sollund 2005,
2010, Broe og Skogstad 2007, 2010). Kon-
trollregistreringene av fornminnene er ba-
sert på rapporter og kartfestinger som ble
foretatt i perioden 1963 til 1995, og som byg-
ger på eldre opplysninger (Brøgger 1932).
Den tidligere kommunen Tune ble registrert
i 1967. Fornminnedataene ble innsamlet i
forbindelse med etablering av økonomisk
kartverk (ØK) etter samme standard for hele
landet (Skjelsvik 1978, 1987). Alle registre-

ringsdataene inngår i dag i Riksantikvarens
nasjonale kulturminnedatabase Askelad-
den.4 De aktuelle fornminnene er for det
meste synlige objekter slik som gravminner,
veifar, bygdeborger og helleristninger. 

Bygningsdataene har sin opprinnelse i
SEFRAK-registreringene, som i Sarpsborg
ble utført i perioden 1982 til 1993. Sammen
med fornminnene er dette objekter som har
betydning for vår forståelse av det gamle
jordbrukssamfunnet og som er viktige ele-
menter i dagens kulturlandskap. 

Dataene fra overvåkningsprogrammene
er analysert for hele Sarpsborg og særskilt
for Tuneområdet. De to programmene er noe
ulikt oppbygd med hensyn til datatyper. I
programmet for fornminner registreres det
hvilken samfunnssektor som er årsak til tap
og skade, mens det i programmet for bygnin-
ger registreres tap, endringer og trusselbilde
samt hvilken samfunnssektor objektene opp-
rinnelig tilhørte. 

Tap og skade på synlige fornminner i 
Sarpsborg kommune
Av i alt 1178 fornminner som er tilstandsre-
gistrert i Sarpsborg, er nesten 10 % gått tapt
fra registreringstidspunkt i 1963 til kon-
trollregistrering i 2009. Det vil si i løpet av
de siste 46 årene. Jordbruksaktiviteter har i
seg selv bidratt til 3,1 % av tapene. 6,3 % av
fornminnene er tapt grunnet byutvikling,
mens 0,3 % er tapt som følge av andre pro-
sesser som for eksempel skogbruk, natur-
skade og masseuttak. I følge kulturminne-
databasen Askeladden har kun 7 % av alle
de tapte objektene vært gjenstand for arkeo-
logiske undersøkelser, gjennom behandling
av arealplaner etter PBL og vedtak om dis-
pensasjon fra KML, som fattes av kultur-
vernmyndigheten. 17,7 % av de kontrollerte
fornminnene er påført ulike former for ska-
de. Jordbruk har bidratt til 3,7 % av skade-
ne, mens 9,8 % er skadet grunnet byutvik-
ling. 4,2 % er skadet grunnet andre forhold
(tabell 1). Samlet sett tyder dette på at byut-
viklingen er den viktigste trusselen mot
fornminnene. 

3. http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Tema/Miljoovervaking
4. www.askeladden.ra.no
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Tabell 1: Endringsprosesser som har medført tap eller skade i % av 1178 synlige fornminner i
Sarpsborg kommune fra 1963 til 2009. 

Tap og skade på synlige fornminner i 
Tuneområdet
Vi har sett spesielt på fornminnene innenfor
en mindre del av gamle Tune kommune; Tu-
nejordet. Det er et område som omfatter sen-
trale gårder som Tune, Kalnes og Bjørnstad.
Av de 210 fornminnene som er tilstandsre-
gistrert her er 10,4 % gått tapt fra registre-
ringstidspunkt i 1967 til kontrollregistrering
i 2009. 

Jordbruksaktiviteter har bidratt til 1,4 %
tap, mens hele 9 % er tapt grunnet byutvik-
ling. Blant de tapte er omtrent 25 % frigitt og
fagmessig undersøkt, etter formelle og fagli-
ge prosedyrer. Skadeandelen for de kontrol-
lerte fornminnene er omtrent 31 %. Jord-
bruksaktiviteter har bidratt til at 13,3 % er
skadet, mens 17,1 % er skadet grunnet byut-
vikling (tabell 2).

Tabell 2: Endringsprosesser som har medført tap eller skade på kulturminner i % av 210 syn-
lige fornminner på Tune fra 1967 til 2009. 

Tap og skade på bygninger i Sarpsborg 
kommune
Av de 1655 SEFRAK-bygningene i Sarpsborg
som ble registrert i perioden 1982 til 2009 er
om lag halvparten tilknyttet landbruket. De
øvrige er tilknyttet annen næring, embets-
verk og arbeiderklassen. Av disse er det syv
fredete bygninger. Det er færre endringer og
tap av landbrukstilknyttede bygninger enn
av øvrige bygninger. Andelen uendrede byg-
ninger viser samme tendens. Flere bygnin-
ger (31,4 %) tilknyttet landbruket er ikke
blitt rehabilitert (uendret samt truet av for-
fall) sammenlignet med bygninger (20,4 %)
tilknyttet andre miljø. 

Av totalt 307 tapte bygninger er kun 6 %
fjernet som følge av planvedtak, mens 41 %
er tapt som følge av forfall. Kun tre av totalt
17 tapte bygninger som tilhører landbruket
er fjernet som følge av offentlige vedtak.

31 % er revet grunnet endret arealbruk eller
oppføring av ny bygning. Tap som følge av
både forfall og riving skjer oftere med andre
bygninger enn de som er tilknyttet landbru-
ket. Det er likevel et høyt tapstall for byg-
ningstyper i landbruket som ikke lenger har
noen funksjon, som utløer og smier. Blant
disse er forfall som regel hovedårsaken (Broe
og Skogstad 2007, 2010). 

For bygninger truet av forfall er tendensen
motsatt. Blant de 5,7 % av bygningene som
er truet, er 4,4 % tilknyttet landbruksbyg-
ningene. Bare 1,3 % av andre bygninger er
vurdert som truet. Det antyder en tendens til
at eldre landbruksbygninger endres og fjer-
nes sjeldnere enn andre bygningstyper. Iste-
den blir de stående uten vedlikehold til de
faller sammen (tabell 3, basert på Broe og
Skogstad 2010).

Jordbruk Byutvikling Annet Samlet

Tap 3,1 % 6,3 % 0,3 % 9,7 % 

Skade 3,7 % 9,8 % 4,2 % 17,7 %

Jordbruk Byutvikling Annet Samlet

Tap 1,4 % 9 % 10,4 %

Skade 13,3 % 17,1 % 0,5 % 30,9 %
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Tabell 3: Endrete, tapte, uendrete og truete SEFRAK-bygninger i Sarpsborg kommune fra 1982
til 2009, totalt 1655 bygninger. 

Tap og skade på bygninger i 
Tuneområdet

Analysene av bygninger er avgrenset til
samme utsnitt av gamle Tune som fornmin-
nene (se figur 1). På Tune er det liknende
tendenser som i hele kommunen. Det totale
antall undersøkte bygninger er kun 68, så
tallene bør brukes med forsiktighet. Ingen av
bygningene i dette området er fredet. 51,5 %
av bygningene er tilknyttet landbruket. Det
er også her registrert færre endringer på dis-
se sammenlignet med bygninger fra andre
sektorer. I dette området går derimot land-
brukets bygninger like ofte tapt som de øvri-

ge. Åtte bygninger (11,8 %) er tapt i begge
grupper. Av totalt 16 tapte objekter er kun
13 % fjernet som følge av planvedtak, mens
38 % er tapt som følge av forfall. 31 % er re-
vet på grunn av endret arealbruk eller oppfø-
ring av ny bygning. 

17,6 % av de uendrete og truete bygninge-
ne tilhører landbruket, mens for andre byg-
ninger er andelen 11,8 %. Som i kommunen
forøvrig er det landbrukets bygninger som i
størst grad trues av forfall. Ingen av bygnin-
gene knyttet til andre grupper er vurdert
som truet (tabell 4, basert på Broe og Skog-
stad 2010).

Tabell 4: Endrete, tapte, uendrete og truete SEFRAK-bygninger på Tune fra 1982 til 2009, to-
talt 68 bygninger.

Utviklingen i bynære 
jordbruksområder – viktige tendenser 
for kulturminner 
På landsbasis er det dokumentert at det er
jordbruket som står for størst andel tap og
skade av fornminner (Sollund 2008).

Resultatene fra vår undersøkelse viser at
utviklingen i kommunen Sarpsborg og i sær-
deleshet i pressområdet Tune avviker fra
denne hovedtendensen. Tallene for tap og
skade av fornminnene viser at det er aktivi-
teter i forbindelse med byutvikling som fører
til de fleste ødeleggelsene. Tallene for Tune
er vesentlig høyere i dette henseende enn for
kommunen som helhet, noe som kanskje
ikke er uventet i et slikt pressområde. For
hele kommunen kan dette trolig forklares
med at det skjer store utbygginger også an-

dre steder i byen samt at tettstedene er i
vekst. Samtidig skjer det fortsatt omfattende
endringer av kulturminner som ligger i jord-
bruksområdene, både i pressområdet Tune
og i kommunen forøvrig. På Tune er skade-
andelen på fornminner svært høy i forhold til
resten av kommunen. Dette er trolig forårsa-
ket av mer intensivt bruk av de jordbruksa-
realer som nå er igjen av landbrukseiendom-
mene. Dette er skader som for eksempel
skjer ved at det pløyes over eller i gravhau-
ger, veier anlegges over fredete objekter eller
at kyr og hester tråkker ned fornminner som
ligger på beiter med stort beitepress. 

Det mest uventete ved vår undersøkelse er
at så store andeler av tapene, både fornmin-
ner og bygninger, skjer utenfor de kommuna-
le planprosessene. Alle skadene på fornmin-

Bygning tilknyttet sosialt miljø Endret Tapt Uendret Truet Samlet

Landbruk 13,5 % 7,9 % 27,0 % 4,4 % 52,8 %

Ikke landbruk 16,1 % 10,8 % 19,1 % 1,3 % 47,3 %

Totalsum 29,6 % 18,6 % 46,1 % 5,7 % 100,0 %

Bygning tilknyttet sosialt miljø Endret Tapt Uendret Truet Samlet

Landbruk 22,1 % 11,8 % 13,2 % 4,4 % 51,5 %

Ikke landbruk 25,0 % 11,8 % 11,8 % 0,0 % 48,6 %

Totalsum 47,1 % 23,5 % 25,0 % 4,4 % 100,0 %
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nene skjer i privat regi, og i det skjulte. Tid-
ligere ble det tillatt utbygging innenfor grav-
felt. Hus og veier ble bygd innimellom de en-
kelte objektene. Dette har ført til at gravhau-
ger er blitt liggende i parker og hager,
mellom veier, i friarealer etc. Disse innebyg-
de fornminnene utsettes stadig for nye inn-
grep i form av hageplanering, etablering av
blomsterbed (figur 2), gårdsplassutvidelser,
mindre utbyggingstiltak som garasjer, leke-
stuer og drivhus, eller de tildekkes av kom-
post, hageavfall og utrangerte maskiner. 

I motsetning til små private tiltak blir større
arealinngrep som utbygging av boligfelt, næ-
ringsbygg og infrastruktur fanget opp i plan-
prosesser og eventuelle frigitte fornminner
blir fagmessig undersøkt før de fjernes. Vi
har vist at kun 7 % av de tapte (og synlige)
fornminnene i hele kommunen er frigitt og
arkeologisk undersøkt, alle i forbindelse med
veiutbygging på 1970-tallet og utover.

Generelt sett viser overvåkingsdataene at
bygninger tilknyttet landbruket har lavere
tap enn øvrige bygningstyper, men samtidig
er en stor andel landbruksbygninger truet av
forfall. Det er også et klart tap av bygninger
som er gått ut av funksjon, slik som løer og
uthus (Broe og Skogstad 2007, 2010). Dette
har som konsekvens at eldre tunstrukturer
og -sammenhenger endres. Blant de tapte
bygningene i Sarpsborg kan som vist offent-
lige vedtak knyttes til 6 % av tapene, mens
de øvrige er gått tapt uten slik behandling.

Dagens utvikling i bynære landbruksområ-
der medfører at gårdsbruk kan få nye funk-
sjoner, for eksempel at de går over fra å være
driftsenheter til å bli serviceinstitusjoner
med ombygginger og tilbygg. Dette kan bidra
til å hindre direkte tap av eldre bygninger. Et
eksempel er Store Tune gård, tidligere en
sentralgård, der bygninger er ombygd og
brukes som barnehage. 

Forholdene i pressområdet Tune viser at
byvekst innehar en sammensatt problema-
tikk. Utbygging endrer kulturlandskapet,
delvis som en følge av nye anlegg på beiter og
dyrket mark, men også fordi driften intensi-
veres i de resterende jordbruksarealene.
Spesielt i de senere årene har det skjedd en
utvikling ved at kulturminner avsettes til
bevaring etter PBL, for eksempel innenfor
reguleringsplaner. Kulturminnene blir ved
dette stående igjen som en form for «verneøy-
er» i bynære landskap. Alle disse prosessene
er med på å forsterke utfordringene for kul-
turvernmyndighetene.

Konklusjon
Denne undersøkelsen har vist at kulturmin-
ner i en tradisjonell landbrukskommune
med byvekst er utsatt for store trusler og at
forklaringene er sammensatte. Det er byut-
viklingen som er årsak til de fleste ødeleggel-
sene, mens det moderne og intensiverte
landbruket er den nest største skadeaktøren.
Dette er en annen tendens enn den vi ser på
landsbasis. Det er nærliggende å tro at dette
også gjelder andre byer og tettsteder i vekst.

De fleste forringelsene av både fornmin-
ner og bygninger skjer som følge av udoku-
menterte aktiviteter, selv om en del av utvik-
lingen skjer gjennom arealplanlegging. I de
senere årene har hensynet til kulturminner
blitt styrket i planprosessene, spesielt i til-
knytning til omfattende utbygginger som for
eksempel veianlegg. Det er fremdeles lite
kontroll med kulturminner som ligger i
LNF(R)-områder og i allerede bebygde områ-
der.

Miljøovervåkingsdataene for hele landet
viser en bekymringsfull utvikling gjennom
tap og skader sett i forhold til de nasjonale
miljømålene for kulturminner. På tross av
lovverk, plansystemer og politiske mål ser

Figur 2: Gravhaug i hage på Tune etter flere
år med hagearbeid. Foto: NIKU
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det ikke ut til at forringelse av kulturarven
forhindres. Kulturminner i bynære områder
er utsatt for trusler, spesielt fra byvekst men
også fra landbruket. Det er dermed et åpent
spørsmål om det på sikt er mulig å bevare
kulturminner i slike områder med dagens
rammebetingelser. Sentralisering, utbyg-
gingspress og landbrukspolitikken skaper
målkonflikter som ikke lar seg løse alene
gjennom arealplanlegging og lovverk. 
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