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TROMSØ MUSEUM – UNIVERSITETSMUSEET  
 

RAPPORT 
MARITIM ARKEOLOGISK BEFARING 

 

Dato:1-2.09.2014 Saksnr: 2014/3573  Kommune: Ibestad, Troms 

 

Sted: Engenes havn     Sjøkart nr.: 80 

 
Type sak:  

Tromsø Museum fikk oversendt fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten 08.07.2014 Ibestad kommunes 

varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Engenes havn for uttalelse angående kulturminner under 

vann (fig. 1 og 2). Planområdet overlapper med reguleringsplan for Engenes sentrum hvor vi i 2009 

vurderte marinarkeologisk befaring i havneområdet. I tillegg ligger planområdet innenfor et detaljert 

reguleringsplan for Engenes utarbeidet av Hålogaland plankontor AS hvor vi varslet marinarkeologisk 

befaring 22.03.2012. Tromsø Museum fikk imidlertid beskjed 13.07.2012 fra Ibestad kommune v/ 

Trond Hanssen, Leder PNU, at planen ble lagt på is. Nåværende varsel om oppstart for regulering av 

Engenes havn er delvis begrunnet i Kystverkets planer om utbedring av havna i handlingsprogram 2014-

2023 med moloforlengelse eller ny molo samt mudring i havnebasseng. Kystverket godtok rollen som 

tiltakshaver for reguleringsplan selv om Ibestad kommune har ansvar for reguleringsplanarbeidet.  

 

Engenes er kjent som et viktig kulturmiljø og havn med bosetningsspor tilbake til steinalderen, graver 

fra jernalderen og en gårdshaug fra middelalderen. Som havn og maritim kulturlandskap, er Engenes 

interessant i en maritim arkeologisk kontekst. Som nevnt i Troms fylkeskommune, Kulturetatens 

uttalelse av 08.07.2014 til planforslaget, er det flere verneverdige maritime bygninger (naust, brygger, 

sjøbu) samt fortøyningsanlegg i planområdet.  

 

Reguleringsområdet omfatter mye sjøareal og reguleringsplanforslaget vil innebære store inngrep i fjæra 

/ sjø med forlengelse av eksisterende molo eller bygging av ny molo ved Engenesodden samt 

utdypningsarbeid i havnebassenga. Tiltakene som planlegges i sjø ble vurdert som såpass omfattende at 

vi stilte krav om marinarkeologisk befaring etter kulturminneloven § 9. Forundersøkelsen ble utført på 

land og i fjæra på fjæresjø for å vurdere eventuelle behov for en dykkerbasert undersøkelse. 

 

Registrert av: Stephen Wickler, forsker / marinarkeolog 

 

Orientering: Engenes ligger på nordvest spissen av Andorja ca. 16 km nord for Sørvik.    
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Områdebeskrivelse (kulturmiljø, bygningsmiljø, urørt, etc.):  
Det eldre delen av Engenes havn er lokalisert i ei lite bukt vest for eksisterende moloroten hvor det 
finnes en rekke havnerelatert bygninger som omfatter to stornaust, ei lite sjøbu og to ombygd brygger 
bak en moderne kaifront (fig. 3 og 6). Moloen ble bygd som utvidelse av, og delvis over, en gammel 
steinkai nordøst i bukta (fig. 7). Strandlinjen nord for moloen frem til Engenesodden er lite berørt av 
tidligere utbygging eller andre inngrep, med unntak av en ny rørledning sør for turistanlegg som tilhører 
Andørja Adventures (fig. 4 og 5). Strandlinjen sør og sørøst for det eldste delen av havna er delvis utfylt 
eller tildekt av ei moderne kaifront frem til strekningen vest for Naustberget hvor det finnes et 
verneverdig hvitmalt brygge med utfylling i sjø og to ryddet støer i rullesteinsfjæra (fig. 8). Selve 
Naustberget består av eksponert fastfjell med to fortøyningsbolter registrerte (fig. 8 og 9). Øst for 
Naustberget mot den østlige grense av planområdet er det rullesteinsfjæra med to båtstøer som er 
avgrenset av eksponert fastfjell i øst (fig. 10). Et lite sjøbu og flere tufter fra nyere tid ligger ovenfor 
Naustberget.  

 

Terreng / bunnforhold:  

Rullesteinsfjæra i strekninger som ikke er utfylt med flatt sjøbunn og spredt stein utenfor. Det finnes mer 

stein på bunnen nord for moloen og en del skjellsand på nordsiden av molo ved hurtigbåtkaia. Mudderbunn 

i det indre eldste delen av havna som mest sannsynlig skyldes økt deponering på grunn av lite 

gjennomstrømning etter bygging av moloen. Ytre fjæresonen er dekt av tang over mesteparten av 

strandlinjen. Det ble relativt god sikt i vannet under befaringen slik at sjøbunnen i indre bassenget var 

synlig. Generelt lite søppel og skrot på bunnen med hoved konsentrasjon i indre bassenget.  

 

Undersøkelse (praktisk gjennomføring):  

Befaringen ble gjennomført langs strandlinjen og i fjæra kort tid etter maksimal lavvann. Undersøkelsen 

påviste ikke automatisk vernete kulturminner innenfor det undersøkt området. Det ble registrerte flere 

konstruksjoner / anlegg i fjæresonen (landingssjette / -vorr, steinkai, båtstøer) samt to fortøyningsbolter 

på Naustberget, men alle er fra nyere tid (se fig. 3). Kun noen få moderne gjenstander (søppel) langs 

strandkanten og i fjæra.  

 

Følgende anlegg ble registrert i fjæra: 

Indre basseng vest for molo – Eldre steinkai ved moloroten, steinutfyllingsfront ved stornaustene og 

sjøbua (fig. 6 og 7). 

Brygge vest for Naustberget – To ryddet støer og steinutfylling / landingsvorr (fig. 8).  

Naustberget – To eldre fortøyningsbolter: nr. 1 (vest) – T-bolt uten ring støpt i betong med høyde ca. 50% 

av bredde (fig. 8). nr. 2 (øst) – T-bolt med ca. 50 cm diameter jernring – boltarmen er ca. 65 cm bre og 

boltet er 33 cm høy (fig. 9).  

Fjæra øst for Naustberget – to båtstøer med dimensjoner 3 x 15 m og 4 x 15 m (fig. 10) samt en del 

murstein, glass og jern i fjæra. 

 

Resultat: Ingen automatisk vernete kulturminner registrert i fjæresonen / sjø. Flere konstruksjoner / 

anlegg i fjæresonen (landingssjette / -vorr, steinkai, båtstøer) samt to fortøyningsbolter på Naustberget, 

samtlige fra nyere tid. 

 

Funn: Ingen av eldre dato.  
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Vurdering av saken: (Ingen konflikt, direkte konflikt, skade) Ingen konflikt med kulturminner under 

vann. 

 

 
Figur 1. Avgrensning av reguleringsplan for Engenes havn. 

 

 

 
Figur 2. Oversiktskart med dybdekoter.  
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Figur 3. Ortofoto som viser strandlinjen i havna med registrerte bygninger og anlegg avmerket. 
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Figur 4. Utsikt fra Engenesodden mot havna med moderne fortøyningskjettinger foran (mot S).  

 

 

 
Figur 5. Utsikt mot hurtigbåtkaia med Engenesodden i bakgrunnen sett fra moloen (mot NNV).  
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Figur 6. Eldre havneområdet sett fra moloen med gammel steinkai dekt av tang foran og rekke med 

stornaust og sjøbu i bakgrunnen (mot V).  

 

 

 
Figur 7. Utsikt over eldre havneområdet som viser hvordan moloen ble bygd oppå en gammel steinkai 

(mot VNV).  
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Figur 8. Utsikt over fjæra sett fra vestsiden av Naustberget med fortøyningsbolt foran og hvit brygge i 

bakgrunnen. Båtstøene er avmerket (mot V).  

 

 
Figur 9. Utsikt over fjæra sett fra østsiden av Naustberget med fortøyningsbolt foran og to avmerket 

støer bak (mot Ø).  
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Figur 10. Båtstø i fjæra øst for Naustberget (mot N). 

 

 

 


