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Bakgrunn 
Norsk maritimt museum (NMM) mottok i februar 2020 varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid for Sinnesodden i Seljord til høring vedrørende kulturminner under 
vann. Saken ble oversendt fra tiltakshaver og Vestfold og Telemark fylkeskommune.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boliger og fritidsboliger med 
tilhørende infrastruktur. Plangrensen var i førsteutkastet lagt ut i Seljordvann rundt hele 
Sinnesodden. Arealer i vann omfattet av planen ble senere justert slik at det omfatter et 
konsentrert område ut for Mosasida (fig 1). NMM fant det nødvendig å gjennomføre en 
arkeologisk registrering i forbindelse med høringen av planen. Befaringen ble 
gjennomført i løpet av uke 25, 2020 etter avtale med tiltakshaver.  
 

 
 
Fig 1. Utsnitt av reguleringsplan for Sinnesodden med registrerte areal i vann merket blå. Kart 
utarbeidet av Sweco AS, datert 03.06.20. 

Metodikk 
Registreringen ble gjennomført ved bruk av dykking, observasjon av bunnforhold, 
prøvestikking i sedimentene og sonding med jordbor. NMM er underlagt bestemmelsene 
i forskrift om utførelse av arbeid, kap. 26. Dykkingen skjer med toveis kommunikasjon og 
det dykkes fra båt. Arkeologen som dykker gir beskjed om observasjoner og eventuelle 
posisjoner og dette noteres av dykkerleder i båten. Posisjonering skjer med gps. 
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Det viste seg å være forholdsvis grunt i hele det undersøkte område. Største dykkedybde 
var 9 meter, og her var bunnen dekket av finkornet og løst sediment. Det var dårlige 
lysforhold dypere enn 6 meter. Fra strandsonen og ned til 5-6 meter dyp var det 
forholdsvis gode lysforhold og relativt fast og steinete bunn.  
 
Hovedinntrykket av undervannsterrenget i planområdet er at det er gode 
bevaringsforhold for organisk materiale, særlig i de dypere delene. Inne i strandsonen og 
ned til ca. kote -1 meter foregår det en del erosjon som følge av bølger og isgang.  

Registreringer 
I den vestre delen av planområdet, like utenfor plangrensen, ligger det et vrak av et 
klinkbygget fartøy i strandsonen (forsidebilde). Vraket er etter vår vurdering ikke eldre 
enn 100 år. Dykking gjennom hele planområdet resulterte i funn av deler av et båtvrak 
som lå fordelt over et større område. Vraket lå på ca. 5 m dyp og det var vanskelige 
fotoforhold pga. løse sedimenter (fig 2, 3). Hoveddelen av vrakdelene ligger på posisjon 
med senter i 59.475440N / 008.654296 E. 

      
Fig 2, 3. Undervannsfoto av løse båtdeler i planområdet (Foto NMM). 
 
Tre deler av båtvraket ble tatt på land og undersøkt nærmere, hhv. et akterspeil en 
bordgang og et spant (fig 4). Sagespor, innfesting med spiker og andre detaljer på 
båtdelene tilsier at dette ikke er særlig gammelt, og uansett ikke mer enn 100 år.  
 
 

 
Fig 4. Spant, bordgang og akterspeil fra båtvrak i planområdet, jf. fig. 2,3. (Foto NMM). 
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Fig 5. Eksempel på skrot på bunnoverflaten i planområdet: Rustent oljefat, Bilmotor,  
Traktordekk og forlatt betongmoring med kjetting og bøye. (Foto NMM). 
 
 
 
 

Konklusjon 
Arkeologisk registrering i de delene av Seljordvann som omfattes av reguleringsplan for 
Sinnesodden resulterte i funn av rester av en klinkbygget båt. Båtfunnet er etter vår 
vurdering ikke eldre enn 100 år og derfor ikke vernet iht. kulturminneloven § 14. 
 
Vår konklusjon er at det ikke er sannsynlig at planen vil være i konflikt med kulturminner 
under vann og at det ikke er behov for å søke dispensasjon fra kulturminneloven for å 
kunne realisere prosjektet.  
 
 
 


