
 

 
RAPPORT  
 
ARKEOLOGISK REGISTRERING UNDER VANN VED MØLEN-
HELGEROAFJORDEN, LARVIK KOMMUNE –  VESTFOLD FYLKE 
- Prosjektet ”Nesjar 2016” 

 
NORSK MARITIMT MUSEUM, saksnr. 2015046 
Juli 2016, Pål Nymoen 
            
 
Bakgrunn 
 
Prosjektet “Nesjar 2016” har som formål å undersøke om antydninger gitt i skriftlige kilder, stedsnavn og 
arkeologiske funn kan gi støtte for en hypotese om at slaget ved Nesjar (år 1016) foregikk på sjø og/eller 
nåværende landområder ved Mølen i Larvik kommune. Norsk Maritimt Museum deltok i prosjektet med 
ansvar for gjennomføringen av kulturminneregistreringer under vann. Hoveddelen av disse arbeidene var 
planlagt gjennomført høsten 2015. 

Avtalt oppstart for Norsk Maritimt Museums registreringsarbeid var uke 38, 2015. Få dager før dette påsto 
Fylkesmannen i Vestfold, at det foreligger et ferdselsforbud på sjøen i området som skulle registreres. 
Uten at Norsk Maritimt Museum hadde søkt om dispensasjon fra Naturmangfoldloven eller den 
verneforskrift Fylkesmannen anga som hjemmel for forbudet, fattet Fylkesmannen to vedtak, begge med 
vilkår som gjorde gjennomføringen av undervannsarkeologisk registrering umulig. Norsk Maritimt 
Museum påklaget vedtakene. Etter uthaling av tid og nye forsøk på å argumentere for sin lovtolkning, 
oversendte omsider Fylkesmannen den 30.11.15 klagesaken til Miljødirektoratet for avgjørelse. Etter 
nærmere seks måneders saksbehandlingstid opphevet Miljødirektoratet Fylkesmannen vedtak. 
(Saksdokumentene er vedlagt).   

Kulturminneregistreringene Norsk Maritimt Museum rakk å gjøre som ledd i ”Nesjar 2016” prosjektet ble 
sterkt begrenset ettersom hoveddelen av feltarbeidet ble stoppet før det kom i gang. Mye av 
forskningstiden avsatt til samarbeidsprosjektet måtte isteden brukes til saksbehandling for å få omstøtt 
Fylkesmannens vedtak. Denne rapporten redegjør for det som er gjort av undervannsarkeologiske 
registreringer fra Norsk Maritimt Museums side i ”Nesjar 2016” prosjektet. Det omfatter innledende 
bunnkartlegging med sonar, samt metallsøk på grunt vann i strandsoner i havneområdet Værvågen i 
Helgeroafjorden. Feltarbeidet ble gjennomført vinteren/våren 2015 samt i juni 2016. 

 
Registreringsmetodikk 
 
Metodisk består undersøkelsene vi hadde planlagt å gjennomføre av en innledende sonarkartlegging av 
sjøbunnen i hele Helgeroafjorden. Hensikten med dette var i hovedsak å skaffe sammenhengende og best 
mulige bilder av bunnoverflatens morfologi. Dernest skulle det dykkes for å dokumentere og avgrense 
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allerede kjente funnsted samt gjennomføre registrering på eventuelle potensielle funnsted avtegnet på en 
mosaikk laget på bakgrunn av sonarkartleggingen. Grunnlaget for valg av metode og plan for 
gjennomføring av ”Nesjar 2016” registreringene, ble lagt opp i henhold til eksisterende kunnskap om 
undervannslandskapet, kjente funn og bevaringsforhold for kulturhistorisk materiale på og i sjøbunnen i 
området. Dels stammer denne kunnskapen fra egne undersøkelser gjennomført i løpet av siste tiår, dels 
meldinger fra fritidsdykkere og fiskere. Eksisterende kunnskap om terreng på sjøbunnen stammer dels fra 
egne dykkerundersøkelser og sonarkartlegginger som allerede er gjennomført, og dels på allerede 
innhentede multistråledata vi har fått innsyn i fra andre kilder. 

 

Registreringer 2015 
 

  
På skjermbilde /utsnitt av kartdata mottatt fra Kystverket i forbindelse med en forvaltningssak vises to 
anomalier som høyst sannsynlig er restene av flytekranen Goliath (Nymoen 2015: 6). Vrakrestene var ikke 
synlig på vår sonar. 
 
Ved Arøybratten, Store Arøyas sørvestre side, er det registrert en del staver av kvartsittskifer spredt rundt 
på sjøbunnen (Nymoen 2005: 51, 2010: 152). Så langt dette er undersøkt i forbindelse med 
forskningsprosjektet trading ballast, er det mye som tyder på at det dreier seg om brynesteinsemner og at 
det er restene av et forlis enten i vikingtid eller i middelalder. En alternativ hypotese fremsatt av 

19 januar 2015 gjennomførte vi en 
innledende kartlegging av sjøbunnen ved 
innseilingen til Helgeroafjorden, mellom 
Fugløyskjær og Store Arøya. I tillegg 
kjørte vi over to grunner inne i 
Helgeroafjorden: Kløvsteinsboen sør for 
Store Arøya og Koungbåen øst for 
Fygløyskjær. 
 
Sonaren er sidesøkende og sjøbunnen ble 
kartlagt i 100 meter bred sektor. Kort 
forklart er utstyret en ekkolodd enhet (fisk 
som henger under båten vår), som sender ut 
pulser i en nedadrettet stråle ca. 60 grader. 
Akustiske signaler som sendes tilbake 
danner et bilde av sjøbunnen og eventuelle 
objekter som ligger der. 

I området som ble kartlagt med sonar er det 
fra tidligere kjent at det ligger flere vrak/ 
deler av skipslast: Mellom Fugløya og 
Store Arøya, på ca. 42 m. dyp, ligger rester 
av flytekranen Goliath, som sank i 1949. 
Goliath var på 1400 tonn, kunne løfte 150 
tonn og var blant Norges største flytekraner 
(Bogen 1948). Vraket ligger i et område 
med relativt sterk strøm og steinete bunn.  
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undertegnede er at steinene kan ha blitt brukt som kastestein under Nesjar sjøslaget. En mulig historisk 
parallell til dette, som og indikerer at Eidsborg/Lårdalbryner ble brukt som kastevåpen, finnes i Sverres 
Saga, der det om sjøslaget ved Fimreite i 1184, mellom Heklungene og Birkebeinerne, heter at 
hardstensgrjot fra Skiða (sannsynlig oversettelse: brynestein fra Skien) var blant våpnene som ble brukt. 
Kvartsittskiferen er ikke synlige på sonardata vi samlet inn i forbindelse med ”Nesjar 2016” prosjektet. 
 
Ved Koungboen som ligger i Helgeroafjorden sørøst for Kløvsteinsboen, har dykkere rapportert om funn 
av vrakdeler. Etter beskrivelsene å dømme dreier dette seg om noe forholdsvis ”moderne” (trespant og 
jernknær/komposittkonstruksjon). Funnmeldingen er ikke befart av Norsk Maritimt Museum og det er 
uvisst hva slags fartøy og nøyaktig datering det er tale om. Muntlig opplysning fra lokalkjente er at en 
fiskebåt/kutter grunnstøtte her på 1960- tallet og at den sank på stedet etter brann. Det kan med andre ord 
være denne det er snakk om, men Koungboen er nesten tørr ved lavvann og er ikke merket med stake, så 
her kan det godt være flere fartøy som har gått på og forlist. Vrakrestene er ikke synlige på sonardata vi 
samlet inn. 
 
Ikke langt fra ovennevnte vrakfunn er det observert to jernkanoner på sjøbunnen. Posisjonen er et sted 
mellom Koungboen og Fugløyas nordre spiss. Dykkerne som ga melding om dette funnet opplyste at det 
ikke ble sett andre gjenstander i området kanonene lå. Heller ikke dette funnet er pr. nå befart av museet. 
Siden vi ikke vet mer enn at det er jernkanoner og at de tilsynelatende ligger uten sammenheng med annet 
vrakgods, er det vanskelig å si hva dette kan være. En teori kan, inntil videre, være at dette er noe som skal 
sees i sammenheng med batteriet som ligger på høyden på Fugløyas nordre ende. Anlegget er fra Store 
Nordiske krig og kanonfunnet kan følgelig muligens ha sammenheng med etablering, eller rivning av dette 
batteriet. Sannsynlig datering er da perioden 1700-1721. Kanonene er ikke synlige på sonardata vi samlet 
inn. 
 
I det området sonarkartleggingen vi gjennomførte i januar 2015 dekker varierende dybdene sterkt, fra 2-3 
meter ned til 48 meter. Avtegningene av sjøbunnen ble ganske grove, men de viser noen ”anomalier” som 
kan være annet enn naturformasjoner. Bildene var imidlertid for utydelig til å kunne se hva dette er. Ingen 
av de ovenfor nevnte kulturminnene er synlig på sonarbildene. 
 
I mai 2015 var det avsatt en uke til å gjennomføre sonarkartlegging av hele Helgeroafjorden, inn til kote 
ca. -3 meter. Starttidspunktet var valgt fordi dette er tidlig i båtsesongen og fordi algeblomst da vanligvis 
gir betydelig redusert sikt for dykking. Da arbeidet startet 18.05.15 viste det seg at en av komponentene i 
sonarutstyret vårt, en kontakt mellom kabel og sonarfisk, var ødelagt. Kartleggingen måtte derfor blåses 
av og utstyret sendes til reparasjon. For å utnytte tiden som allikevel var avsatt til feltarbeid, startet vi med 
dykkeregistrering på grunt vann i Værvågen området.  
 
 
Dykkeregistrering i gruntvannssoner/metallsøk 
  
Registrering av sjøbunnen i gruntvannssonene i havneområdet området Værvågen ble avgrenset slik at det 
kunne gi en best mulig komplettering av resultatene fra de arkeologiske registreringene/detektorsøkene 
som var planlagt gjennomført på land sommeren 2015. Vi prioriterte å gjennomføre metallsøk – ikke 
grave sjakter, dette for at registreringen metodisk samsvarte mest mulig med registreringene som skulle 
gjennomføres på land.  
 
Registreringen i gruntvannssonene ble igangsatt 18.05.15 og varte i to dager. I juni 2016, etter at 
Miljødirektoratet hadde opphevet Fylkesmannen i Vestfold sitt ferdselsforbud, ble undersøkelsen 
ferdigstilt. Metallsøkingen ble gjennomført med undervannssøker type Minelab Excalibur kalibrert til 
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stedlige sediment og selvsagt satt til ”0” diskriminering, dvs. ”alle metaller”. Kotene som ble undersøkt 
var fra  -0,5 til -3 meters dyp og søkene ble gjort med snorkel/lett dykkerutstyr. 
 
Totalt ble det gjort dykkeregistrering med metallsøker i 7 gruntvannssoner innenfor de deler av 
Helgeroafjorden som utgjør havneområdet Værvågen, fra Fugløya øst til Omlid.  
 

 
Avgrensning av gruntvannssoner undersøkt med metallsøker. 1) Sundet Fygløya/Fugløyrogn. 2-4) Mølenbukta-
Ringastranda, 5) Båtberget-Svartskjær, 6) Fetangbukta, 7) Omlid. 
 
Observasjonene gjort under metallsøking i sjøbunnen i områdene vist over sier at det er akkumulert store 
mengder fin sand i de undersøkte områdene. Eneste unntak fra dette er område 1. Fordelingen av 
gjenstander samt observasjoner av til dels kraftige ”bølgemønstre” i toppen av sandlagene, tyder på at det 
gjennom året foregår til dels kraftig erosjon med omfattende sandflukt. Dette må i hovedsak skyldes 
strøm- og bølgeerosjon, men i de grunneste områdene kan det også tenkes at isdekke og isskuring av flak 
medvirker til erosjonsprosessene.  
 
I område 1) sundet Fugløya/fugløyrogn er det steinete sterkt strøm/bølgeerodert bunn. Graving i 
forbindelse med signal for metall under søking viste at det er sand/grus/stein i øverste 50cm sjøbunnlag. 
Funnmaterialet besto vesentlig av korrodert moderne fiskeutstyr, foldekniv, samt en patronhylse og to 
prosjektil type 9mm.  
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I område 2-4 er det akkumulert betydelig mengde finkornet sand i gruntvannssonene. Særlig i område 2 og 
4 er det sandflukt/erosjon i betydelig grad. Funnmaterialet herfra besto dels av båtdeler som kan være 
avrevne rester av drivgods (del av kjølevannspumpe, bit av stråkjøl, bolt etc. samt fiskeutstyr og 
metallembalasje). Alt moderne og alt temmelig kraftig korrodert/nedbrutt.  
 

 
Venstre: metallfunn fra område 2, (Syrefast bolt, hengelås, jern og messing, sluker og kjølevannspumpe-(del av). 
Høyre metallfunn fra område 3-4. Lekepistol jern, sveiv (del av) aluminium, stråkjøl (del av) bly, lodd/sluker og 
metallembalasje (solkrem). 
 
 

 
Venstre: metallfunn fra område 1. 9mm prosjektiler, foldekniv, hylse og fiskesluker. Høyre metallfunn fra område 5-
7. Lekebil, bolter/vingmutter jern, flaskekork, glidelåsdel, fiskesluk/lodd og prosjektil (bly) uavklart kaliber. 
 
I områdene 5-7 var det tilsvarende erosjon og deponeringsforhold men muligens foregår det noe mindre 
horisontal erodering av sjøbunnlaget ved område 5, Båtberget-Svartskjær, for her ble ikke bølgemønstre i 
overflatelaget observert.  
 
I sum tilsier observasjonene etter graving på posisjoner med metallutslag i gruntvannsbeltet at det tydelig 
er sandflukt og at stadige forflytninger av sjøbunnlagene medfører stadig tilførsel av oksygen. Følgelig er 
bevaringsforholdene dårlige for særlig jern og organisk materiale. Dokumentert funnmateriale av metall 
fra ny tid viser dette da graden av nedbrytning var påtagelig. 
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Konklusjon 
 
De registreringene Norsk Maritimt Museum gjorde våren 2015 og sommeren 2016 resulterte i funn som 
besto av moderne metallsaker som er kastet / mistet og/eller erodert inn som drivgods / løsnet fra 
drivgods. 

Registreringene resulterte ikke i funn eller observasjoner som kan settes i sammenheng med noe sjøslag.  

Metallsøkingen viste at det er dårlige bevaringsforhold for jern og organisk materiale på og nede i 
sjøbunnen i de undersøkte grunntvannsområdene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvisninger 
Bogen, H., 1948: A/S Framnæs Mek. Værksted, 1898-1948. Dreyer, Oslo. 

Nymoen, P., 2005 “Bølevraket i Skienselva i Telemark – Foran en ny undersøkelse av et gammelt 
skipsfunn”, i B. Kolltveit (red) Norsk Sjøfartsmuseums årbok 2004, Oslo, 45-76. 

Nymoen, P., 2010 “Fatal feilnavigering med tung last ? Om en samling brynesteinsemner i Kvåsefjorden, 
Kristiansand”, i F. A. Stylegar (red) Mangesysleren, 86-111, Kristiansand  

Nymoen, P., 2015 Arkeologisk registrering under vann ved Kløvsteinsboen, Larvik kommune, Vestfold 
fylke, Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2014269. 

Nymoen, P., (i arbeid) “En samling emner til skiferbryner ved raets brodd: Et handelsskips forlis ved 
reisens begynnelse – eller spor av Olav Haraldson´s seier?” 

 
 
 
 
Vedlegg 
Saksdokumenter vedrørende klage på vedtak om restriksjoner på ferdsel i Mølen fuglefredningsområde. 
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Vedlegg 
 
 
Utdrag saksdokumenter vedrørende klage på vedtak om restriksjoner på ferdsel i 
Mølen fuglefredningsområde (2015-2016). 
 



From: FMVESAS@fylkesmannen.no 
To: kjerstijaco@hotmail.com 
Date: Wed, 26 Aug 2015 17:00:48 +0200 
Subject: Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arrangement 20.03.2016 - 
minnegudstjeneste 
 
Verneforskriften for fuglefredningsområdet hiindrer ikke undersøkelsene på land. De kan 
utføres uten egen tillatelse av hensyn til dette verneområdet. 
De marinarkeeologiske undersøkelsene derimot, krever behandling etter forskriften. 
Beklager at jeg ikke tidligere innså at vi mangler kunnskap om virkning av   sonar på fugl.  
Verneforskriften peker særlig på dykkender. De leter etter mat under vann, og kan derfor 
tenkes å bli påvirket av sonar. Har du noe dokumentasjon av at dette er problemfritt eller ei, 
og eventuelle tiltak for å redusere virkninger, eventuelt begrensninger i varighet over 
døgnet, intensitet eller styrke? 
Jeg viser til naturmangfoldloven § 48:"§ 48.(dispensasjon fra vernevedtak)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal 
det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av 
verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. 
Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller 
utviklingen av et slikt tilsvarende område. 
Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver 
velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter 
verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens 
samtykke. 
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for 
vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen 
kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette." 
 
Med vennlig hilsen 

Sigurd Anders Svalestad 
overingeniør, dir.tlf. +4733371190 
Fylkesmannen i Vestfold, Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling 
E-post: fmvesas@fylkesmannen.no 
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold 
 

mailto:FMVESAS@fylkesmannen.no
mailto:kjerstijaco@hotmail.com
mailto:fmvesas@fylkesmannen.no
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold


Fra: Pål Nymoen
Sendt: 27. august 2015 12:40
Til: FMVESAS@fylkesmannen.no
Kopi: Kjersti Jacobsen (kjerstijaco@hotmail.com)
Emne: SV: Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arrangement 20.03.2016 - minnegudstjeneste

Vår ref: 2015046
 
Hei,
 
Kjersti Jacobsen videresendte ditt svar til oss ettersom deler av det gjelder planlagte arkeologiske
registreringer under vann i sjøområdet Mølen/Skarsundet/Helgeroafjorden.
 
Norsk Maritimt Museum er kulturvernets landsdels institusjon for forvaltning av kulturminner under vann
i Sør-Norge. Blant våre hovedoppgaver er å er å gjennomføre registrering av automatisk fredede
kulturminner under vann, samt vurdere tiltak som omfatter inngrep i sjø eller vassdrag ut fra hensynet til
en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet eller vernet etter Lov om Kulturminner
av 9. juni 1978 nr. 50.
 
Registreringene vi skal gjøre i forbindelse med arkeologiprosjektet «Nesjar» vil hovedsakelig bestå av
dykkeundersøkelser, men innledningsvis skal vi også gjøre en bunnkartlegging med sidesøkende sonar.
Deler av dette kartleggingsarbeidet vil foregå innenfor grensene av Mølen fuglefredningsområde. Vi var
høringsinnstans for denne forvaltningsplanen og kjenner godt avgrensningen av den.
 
Jeg kan ikke se av verneforskriften at det er problematisk med dykking eller båtbruk i den perioden det er
snakk om for oss (september-oktober). Sonarbruk er heller ikke nevnt, men jeg kan forstå spørsmålet! Jeg
tror imidlertid ikke at det er grunnlag for å måtte søke om dispensasjon fra forskriften for den
undersøkelsen vi skal gjøre, men hvis dere kommer til det, vil jeg sette stor pris på om dere kunne gi rask
beskjed om dette, samt spesifisere nærmere hvilke dokumentasjon ut over det som nevnes under her vi
skal sende inn.
 
Kort fortalt er den sonaren vi bruker utviklet for arkeologi. Det er et utstyr som fra en ekkolodd enhet (fisk
som henger under båten vår), sender ut pulser i en nedadrettet stråle ca. 60 grader. Akustiske signaler som
sendes tilbake danner et bilde av sjøbunnen og eventuelle objekter som ligger der.
 
Vår sonar sender med 680 kh. og dette må regnes som meget lavt lydnivå når det gjelder sonar/seismikk.
Jeg har hørt om at hvaler kan oppfatte lyd fra betydelig kraftigere seismikkutstyr anvendt til geologisk
kartlegging off-shore – jeg er ikke biolog men har anvendt det samme sonarutstyret vi tenker å bruke ved
Mølen i mange områder både i ferskvann og saltvann. Jeg har aldri observert at andefugler som skarver,
dykkender ærfugl etc. bryr seg mer om en saktegående båt som har en sonarfisk montert kontra en lik båt
som ikke har det.
 
Jeg har dessverre ingen annen dokumentasjon på at det aktuelle utstyret er problemfritt i forhold til
dykkender. For å illustrere hva registreringen vil skal gjøre innebærer i tid kommer vi til å kjøre med en
saktegående 17 fot båt der sonarfisken henger under. Vi kommer til å bruke ca. en dag på kartlegging av
de grunneste delene (kote 3-10 meter) ved Ringa/Fugløyrogn og resten av fjorden over til Arøya, ca. fire
dager (kote 10 – 58 meter). Vi kjører kun en gang over hvert område med ca. 100-150 m brede sektorer.
Kartleggingen vil foregå på dagtid i tidsrommet ca. 10:00-14:00 i uke 38.
 
For nærmere spesifikasjon på utstyret vi skal bruke se gjerne denne siden:
http://deepvision.se/products/side-scan-sonars/

https://epost.kulturit.no/owa/redir.aspx?C=KgAulb1sdk2Q5K42vxl1xBY2j5FZwtII1PCZ8bVee-kIzQqublxmukB1I101C6SWRXVe8wvxfxM.&URL=http%3a%2f%2fdeepvision.se%2fproducts%2fside-scan-sonars%2f


 
Jeg håper dette var oppklarende, og som nevnt, dersom Fylkesmannen mener det må søkes dispensasjon
fra verneforskriften ønskes snarlig tilbakemelding på dette.
 
Vennlig hilsen
 
Norsk Maritimt Museum
 
Pål Nymoen
Førstekonservator
 
Norsk Maritimt Museum/
Norwegian Maritime Museum
Bygdøynesveien 37
N- 0286 Oslo
 
phone (central) +47 24114150
fax +47 24114151
direct: + 47 92010063
www.marmuseum.no
 

https://epost.kulturit.no/owa/redir.aspx?C=KgAulb1sdk2Q5K42vxl1xBY2j5FZwtII1PCZ8bVee-kIzQqublxmukB1I101C6SWRXVe8wvxfxM.&URL=http%3a%2f%2fwww.marmuseum.no


Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00 Postadresse: Besøksadresse:
Telefaks: 33 37 11 35 Postboks 2076 Statens Park - Hus I
E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no 3103 Tønsberg Anton Jenssens gate 4
www.fylkesmannen.no/vestfold Orgnr. 974762501

Nesjar 2016
Kjersti Jacobsen

       

Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato:
Sigurd Anders Svalestad 2015/3514 03.09.2015
33 37 11 90 Arkivnr:  432.4

Tillatelse til marinarkeologisk undersøkelse i Mølen 
fuglefredningsområde i Larvik

Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkte marinarkeologiske undersøkelse med grunnlag i 
Naturmangfoldloven § 48, med vilkår.

 Det skal være med ornitolog i båten for å gi synspunkter på rekkefølgen av 
delområder som undersøkes. Ornitologen skal ha myndighet til justere fart eller kurs 
for å unngå åpenbare forstyrrelser.

 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet.
 Båten skal ha overbygg for å skjule personene mest mulig.

_______________________________________________________________________________

Prosjektet "Nesjar 2016" søker tillatelse til arkeologisk undersøkelse av sjøbunnen i Mølen fugle-
fredningsområde. Undersøkelsen skal gjøres av Norsk Maritimt Museum. Det er planlagt å gjøre 
dette med sonar, metallsøker i fjæra og dykkere i uke 38, fra 10:00 til 14:00. En dag skal brukes på 
dybde 3-10 m, 4 dager på dybde 10-58 m innenfor tre delområder vist på flyfoto i søknaden.

Sonaren sender på 680 kHz. Lise Sivle, Havforskningsinstituttet, opplyser at dette er en frekvens 
langt over frekvensene som marine dyr oppfatter. Det er ikke grunn til å tro at slik lyd vil kunne 
oppfattes av noen dyr i vann. Slik frekvens har også liten rekkevidde i vann.

Lovgrunnlaget
Verneformålet er gitt i punkt 3 i Forskrift om fredning for Mølen fugle-fredningsområde: 
«Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant fugleliv og bevare et viktig trekk-
og overvintringsområde for vannfugl, spesielt av hensyn til overvintrende dykkender.» 

Punkt 4.2 i verneforskriften setter forbud mot «unødige forstyrrelser»; «Fuglelivet, herunder 
fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.»
Dette omfatter all bruk av båt, bortsett fra nyttetrafikken i skipsleia og noen unntak som er nevnt i 
forskriften.. Disse undersøkelsene er ikke omfattet av unntakene nevnt i forskriften. Unntakene 
omfatter heller ikke vitenskapelige undersøkelser. 

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. Tidligere ga verneforskriften mulighet til å gi 
dispensasjon for vitenskapelige undersøkelser. Denne muligheten ble innsnevret ved ikrafttredelse 
av Naturmangfoldloven i 2009. Nå gjelder vilkårene i Naturmangfoldloven § 48 fullt ut; 
«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.» 
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Miljødirektoratet skriver i sin veileder M106-2014; «Rundskriv om forvaltning av 
verneforskrifter» «Søknader om dispensasjon til vitenskapelige formål må derfor vurderes etter § 
48 første alternativ som åpner for unntak dersom det “ikke strider mot vernevedtakets formål og 
ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig”».

Naturmangfoldloven § 7 krever at prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Prinsippene gjelder 
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, samlet belastning, hvem som skal bære kostnadene ved 
miljøforringelse og krav om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

I Mølen Fuglefredningsområde er det rettspraksis for bøtelegging av vannsport. En som seilte med 
kite ble bøtelagt etter andre gangs seiling. Han fikk advarsel ved første seiling. 

Fylkesmannens vurdering
Våre undersøkelser av fuglelivet i fuglefredningsområde fra 2007-2008 sammen med data fra 
artsdatabanken gjør det klart at dykkende ender bruker områdene i september. Vi legger ved 
undersøkelsen og noen figurer fra søk i artsdatabanken for et utvalg av dykkender. Det er ikke til å 
unngå at dykkende ender vil bli forstyrret av undersøkelsene. Det gjelder all bruka av båt, både 
ved dykkerunderøkelser og ved bruk av sonar. Verneforskriftens krav til at fugl ikke skal utsettes 
for noen form for unødige forstyrrelser, gjør det nødvendig å behandle henvendelsen som en 
søknad om unntak fra dette forbudet. 

Verneforskriften gir ikke lovlig grunnlag for unntak. Søknaden må derfor vurderes etter 
Naturmangfoldloven § 48. Etter vår vurdering er undersøkelsene ikke i strid med verneformålet, 
men det mer krevende temaet er hvorvidt slike undersøkelser vil påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Dette bør vurderes i lys av prinsippene i Naturmangfoldloven § 8-12.

Kunnskapsgrunnlaget, se § 8, om fuglenes bruk av området er godt. Virkningen av forstyrrelsene 
av fugl ved tiltaket er dårlig belyst. Dykkender bruker de aktuelle arealene mye i september. Det
er betydelige arealer innenfor verneområdet som fuglene kan flytte seg til. Det er generelt 
begrenset kunnskap om effektene av forstyrrelse. I denne saken er det ikke rimelig å kreve slik 
kunnskap av søker. § 9, «Føre-var prinsippet» gir ikke grunnlag for å avslå denne søknaden. 

Den samlede effekten av undersøkelsen, § 10, velger vi å se i lys av at dette er første undersøkelse 
siden slaget stod for 1000 år siden. Selv om aktiviteten skal skje daglig i en uke, kan omfanget av 
forstyrrelse målt i tid, sies å være forsvinnende liten sammenlignet med 1000- års perspektivet fra 
slaget til undersøkelsen. Presedensvirkningen av et positivt vedtak kan heller ikke sammenlignes 
med det potensielle omfanget av vannsport. Denne undersøkelsen må ansees som en enkelt sak 
hvor det ikke er grunn til å vente flere lignende undersøkelser i motsetning til vannsport hvor 
rettspraksis viser at det er lagt stor vekt på sannsynligheten for mange lignende saker. Dette 
gjelder både undersøkelsene fra båt og uundersøkelsen i fjæra.

Prinsippet i § 11 er at tiltakshaver skal dekke kostnader ved miljøskader. I denne saken har ikke 
søker dokumentert virkningene av undersøkelsene så godt som ønskelig. Ett kompenserende tiltak 
er å ta med en ornitolog i båten, der hensikten er å sette ornitologen til å velge rekkefølge av 
delområder og gi ham myndighet til eventuelle justeringer av fart eller kurs for å unngå åpenbart 
uheldige forstyrrelser. 

§ 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, er delvis ivaretatt ved at søker skriver at båten 
skal kjøres i lav fart, og at undersøkelsene skal utføres midt på dagen fra 10 til 14. Det er grunn til 
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å regne med at fuglene har hatt tid til å spise etter natten og at andre forstyrrelser fra folk er 
vanlige på denne tiden av døgnet. I tillegg bør motoren gå så lenge båten er i verneområdet. Fugl 
reagerer normalt mindre på kjøretøy og båter med motor på, enn uten. Det bør også brukes båt 
med overbygg for mest mulig å unngå synlige personer. Undersøkelsene kan ikke utføres utenfor 
verneområdet siden hensikten er å finne gjenstander fra ett bestemt slag som stod innenfor 
grensene for fuglefredningsområdet, og muligens dels på land utenfor verneområdets grenser.

Vedtak
Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkte marinarkeologiske undersøkelse med grunnlag i Natur-
mangfoldloven § 48, med vilkår gitt nedenfor. Vi legger avgjørende vekt på at dette er et engangs-
tilfelle hvor det ikke er grunn til å regne med nevneverdige skader dersom vilkårene følges.

 Det skal være med ornitolog i båten for å gi synspunkter på rekkefølgen av delområder 
som undersøkes. Ornitologen skal ha myndighet til justere fart eller kurs for å unngå 
åpenbare forstyrrelser.

 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet.
 Båten skal ha overbygg for å skjule personene mest mulig.
 Tillatelsen skal være med i båten.

Informasjon
Parter med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Vi beklager at tiden fram til 
undersøkelsen begynner, 14. september, er meget kort. Eventuell klage behandles av 
Miljødirektoratet, men sendes Fylkesmannen.

Tillatelsen gjelder bare i forhold til verneforskriften for fuglefredningsområdet. Søker må selv 
innhente eventuelle andre nødvendige tillatelser.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Arne Christian Geving Sigurd Anders Svalestad
fagsjef overingeniør

Kopi til:
Larvik kommune
Statens naturoppsyn Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold
NOF - avdeling Vestfold
Mølen Ornitologiske Stasjon v/ Gunnar Numme
Norsk Maritimt museum v/ Pål Nymoen
Miljødirektoratet

Vedlegg: Vannfuglenes bruk av Mølen fuglefredningsområde gjennom et år
Dykkender på Mølen 2000 – 2015
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KLAGE PÅ VEDTAK 
 
«TILLATELSE TIL MARINARKEOLOGISK UNDERSØKELSE I MØLEN 
FUGLEFREDNINGSOMRÅDE I LARVIK» 
 
Det vises til brev av 03.09.15, vedlagt i epost av 27.08.15 fra Fylkesmannen i Vestfold til oss. 
 
Bakgrunn  
Norsk Maritimt Museum er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under 
vann i Sør-Norge. Blant våre hovedoppgaver er å gjennomføre registrering av automatisk fredede 
kulturminner under vann, samt vurdere tiltak som omfatter inngrep i sjø eller vassdrag ut fra hensynet 
til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet eller vernet etter Lov om 
Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50.  
 
«Nesjar 2016-prosjektet» har som formål å undersøke om antydninger gitt i skriftlige kilder, stedsnavn 
og arkeologiske funn kan gi støtte for en hypotese om at slaget ved Nesjar (år 1016) foregikk på sjø 
og/eller de nåværende landområdene ved Mølen i Larvik kommune. Norsk Maritimt Museum er 
deltaker i prosjektet med ansvar for gjennomføringen av kulturminneregistreringer under vann. Siste 
tiår har vi gjennomført en rekke befaringer under vann i, og i nærheten av grensen for Mølen 
fuglefredningsområde. Flere av disse befaringene er gjort for å kartlegge og avgrense det til nå eneste 
kjente arkeologiske funnmaterialet som kan tenkes å ha sammenheng med sjøslaget.  
 
Vi har lenge vært klar over grensene for Mølen fuglefredningsområde og bestemmelsene som er 
nedfelt i forvaltningsplanen og forskriften til denne. Vi var høringsinstans da forvaltningsplanen var 
ute til høring. Under vårt feltarbeid i dette området har vi forholdt oss til den generelle bestemmelsen 
om ferdselsforbud nærmere land enn 50 meter i tiden 15. april til 15. juli som gjelder i en liten del av 
området. Vi har selvsagt også utvist generell aktsomhet ovenfor det særegne natur/kulturmiljø og 
unike fugleliv som finnes her. 
 
Norsk Maritimt Museum ønsker å presisere at vi ikke har sendt noen søknad til Fylkesmannen i 
Vestfold om tillatelse til gjennomføring av marinarkeologiske registreringer verken i forbindelse med 
”Nesjar 2016” prosjektet, eller andre FoU og ordinære forvaltningsutredninger vi har- eller planlegger 
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å gjennomføre innenfor grensene av Mølen fuglefredningsområde. Fra prosjektleder for ”Nesjar 2016” 
, Kjersti Jacobsens side er det imidlertid sendt flere orienteringer og anmodninger om svar på varsel 
om at et større arkeologiprosjekt er under planlegging (metallsøking på åkermark og 
strandsone/fjæresone, samt undervannsarkeologiske registreringer i regi av Norsk Maritimt Museum). 
Hensikten med dette har vært å i god tid før planlagt oppstart avklare om Fylkesmannen har noen 
merknader i sakens anledning. Kort sammendrag av denne korrespondansen følger under: 
 

 16.06.15: Epost fra «Nesjar 2016» v/ Kjersti Jacobsen til Fylkesmannen i Vestfold: «Varsel om 
arkeologisk feltarbeid i Værvågen ved Mølen mellom 07-17 september 2015» 
Her framgår at det under de marinarkeologiske undersøkelsene Norsk Maritimt Museum skal 
gjennomføre vil bli brukt en mindre, åpen båt med sonarutstyr. 

 
 18.06.15: Epost fra Fylkesmannen i Vestfold til «Nesjar 2016» v/ Kjersti Jacobsen: «Bekreftelse 

på at henvendelsen er mottatt og sendt videre for behandling». 
 

 05.08.15: Epost fra «Nesjar 2016» v/ Kjersti Jacobsen til Fylkesmannen i Vestfold. ” Varsel om 
arkeologisk feltarbeid i Værvågen ved Mølen mellom 7-17 september 2015”. Det bes om 
tillatelse til å kunne gå med metallsøkere på strendene/fjæresonen innenfor 
fuglefredningsområdet. 

 
 06.08.15: Epost fra Fylkesmannen i Vestfold til «Nesjar 2016» v/ Kjersti Jacobsen: «Bekreftelse 

på at søknaden av 16.06.15, samt tilleggssøknad om metallsøking i fjæresonen datert 05.08.15 
mottatt. Søknadene vil bli ferdigbehandlet hos oss i løpet av neste uke.  

 
 26.08.15 Epost fra «Nesjar 2016» v/ Kjersti Jacobsen til Fylkesmannen i Vestfold: Purring på 

svar vedrørende avklaring på hvorvidt Fylkesmannen har merknader til at nærmere beskrevet 
arkeologisk feltarbeid ved Mølen kan gjennomføres. 

 
 26.08.15 Epost fra Fylkesmannen i Vestfold til «Nesjar 2016» v/ Kjersti Jacobsen: Det opplyses 

at verneforskriften ikke hindrer igangsetting av de planlagte undersøkelsene på land/strand. 
Videre at de marinarkeologiske undersøkelsene derimot krever behandling etter 
verneforskriften. Det påpekes at dykkender leter etter mat under vann og således kan tenkes 
bli påvirket av sonar. Det beklages at man ikke tidligere innså at man mangler kunnskap om 
virkningen av sonar på fugl. Det vises til naturmangfoldloven § 48. 

 
 27.08.15 Epost fra Norsk Maritimt Museum til Fylkesmannen i Vestfold. (vedlagt).Det 

redegjøres for bruken av sonar, som er det eneste Fylkesmannen fram til dette tidspunkt har 
uttalt at kan anses som problematisk. Vi oversender alle spesifikasjoner på sonartypen som 
skal anvendes. Vi kan ikke bevise at utstyret er problemfritt i forhold til dykkender, men 
skriver at vi på bakgrunn av lang erfaring med bruk av utstyret, samt frekvensområdet det 
opererer på, er tvilende til at sonarens kan høres av, eller skade fugl. Det opplyses videre at 
Norsk Maritimt Museum ikke har vurdert det som nødvendig å søke om dispensasjon fra 
verneforskriften for å kunne gjennomføre de planlagte og nært forestående arkeologiske 
registreringene under vann (oppstart 14.09.15). Det bes om at dersom Fylkesmannen er av en 
annen oppfatning, kommer med en snarlig tilbakemelding på dette, og helst med nærmere 
spesifisering av hva en eventuell søknad om dispensasjon bør inneholde av 
dokumentasjon/nærmere beskrivelse av undersøkelsen ut over det som allerede er gitt. 
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Etter dette mottok vi ikke noe svar fra Fylkesmannen før det her påklagede vedtaket ble mottatt hos 
oss 07.09.15. Vedtaket/vilkårene ble fattet uten at det er søkt om noe tillatelse til gjennomføring av 
marinarkeologisk registrering. Som gjennomgangen av korrespondanse over viser ble det riktignok i 
juni 2015 gitt informasjon til Fylkesmannen om at ”Nesjar 2016” prosjektet i tillegg til arkeologiske 
registreringer på land ville bestå av kulturminneregistreringer på sjøbunnen fra en åpen båt i regi av 
Norsk Maritimt Museum. Denne henvendelsen var dog ikke utformet som noe søknad, kun en 
orientering/varsel og Fylkesmannen har hatt mer enn to måneder på å komme med eventuelle 
synspunkt på dette. 
 
I sitt vedtak begrunner Fylkesmannen i Vestfold hvorfor vår e-post av 27.08.15 er behandlet som en 
søknad slik: Verneforskriftens krav til at fugl ikke skal utsettes for noen form for unødige forstyrrelser, 
gjør det nødvendig å behandle henvendelsen som en søknad om unntak fra dette forbudet. Videre heter 
det at all bruk av båt anses som ”unødige forstyrrelser”, med unntak av nyttetrafikk i skipsleden og 
den fiskerett og båtrett som gjaldt før verneforskriftens ikrafttreden. 
 
Klagens innhold 
Klagen gjelder følgende: 
 

1. Fylkesmannens saksbehandlingstid (Forvaltningsloven).  
2. At vi ikke har fått anledning til å gi nødvendig informasjon om hva det marinarkeologiske 

feltarbeidet dreier seg om før et vedtak blir fattet. Vurderingen i vedtaket slik det står, tar 
utgangspunkt i at vårt arbeid vil være unødig forstyrrende for dykkende ender, og at saken må 
behandles etter Naturmangfoldloven. Vi ber om at det i klagebehandlingen gjøres en vurdering 
av rimeligheten i Fylkesmannens grunnlag for å bedømme det som skal gjøres av 
marinarkeologi som ”unødig forstyrrende”. Herunder gjelder henvisningen til oss som 
tiltakshaver etter Naturmangfoldloven § 11, samt det som står i sammenheng med dette: I 
denne saken har ikke søker dokumentert virkningene av undersøkelsene så godt som ønskelig. 

3. Klagen gjelder videre følgende tre vilkår i Fylkesmannens vedtak: 
 Det skal være med ornitolog i båten for å gi synspunkt på rekkefølgen av delområder som 

undersøkes. Ornitologen skal ha myndighet til (å) justere fart eller kurs for å unngå åpenbare 
forstyrrelser. 

 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet. 
 Båten skal ha overbygg for å skjule personene mest mulig. 

 
I telefonsamtale med saksbehandler hos Fylkesmannen, Sigurd Anders Svalestad den 09.09.15, 
uttrykte vi forbauselse over at det var fattet slikt vedtak uten at vi har innsendt noen søknad, og uten at 
vi er bedt om å gi nærmere informasjon om hva undersøkelsen består i annet enn vår vurdering av 
sonarens eventuelle skremme/skade-effekt på dykkende ender. Vi ba om å få noen nærmere 
presiseringer og forklaringer på kravene som er stilt. Særlig hvorvidt vilkårene gjelder uansett hvor i 
fuglefredningsområdet vi oppholder oss. Dernest om pålegget i tillegg til situasjonene der vi bruker 
sonar, også gjelder ved dykking. Svaret var at vilkårene må være oppfylt uansett hvor i området vi er 
og også når det dykkes, såfremt dette skjer fra båt. Det ble opplyst at vilkårene var endelige og at det 
ikke ville bli aktuelt å endre dem. Vi forklarte da at vi ikke kan gjennomføre de planlagte 
kulturminneregistreringene såfremt kravene blir opprettholdt. Videre uttrykte vi forbauselse over 
Fylkesmannens håndtering av saken, at vi ikke kan se at vilkårene er rimelige, og heller ikke at de er 
forankret i den aktuelle fredningsforskriften. Svar på dette var at det stilles strenge krav til enhver som 
ferdes i et naturfredningsområde, og at forvaltningsinstitusjon som oss burde kjenne særlig godt til 
bestemmelsene i Naturmangfoldloven. Det ble forklart at vi var velkomne til å klage på vedtaket til 
Miljødirektoratet, noe vi opplyste at vi så oss nødt til å gjøre.   
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Kort beskrivelse av vår undersøkelsesmetodikk 
Metodisk består undersøkelsene vi hadde planlagt å gjennomføre av en innledende sonarkartlegging. 
Dernest må vi dykke for å dokumentere og avgrense allerede kjente funnsted samt gjennomføre 
dykkeregistrering på eventuelle potensielle funnsted avtegnet på en mosaikk laget på bakgrunn av 
sonarkartleggingen. Det finnes kulturminner under vann spredt rundt i Mølen fuglefredningsområde 
helt inn til 6-7 meters dyp, av disse ligger de som hypotetisk kan knyttes til sjøslaget i 1016 på dybder 
mellom 18 og 26 meter.  

Dykkingen er den viktigste delen av undersøkelsene våre. Den foregår fra åpen båt, enten en 
gummibåt eller en 17 fot båt beregnet for dykking og sonarkartlegging. Motortypen er stillegående 4-
takts motor som opereres innenfor 2-4 knop ved sonarkjøring og stillestående/samme fart ved dykking. 
Båt og dykkerleder ligger over/følger dykkeren og det dykkes med kommunikasjonskabel mellom båt-
dykker. Søk og dokumentasjonsutstyr som benyttes av dykkeren vil her bestå i foto, video, 
metallsøkeutstyr og posisjoneringsutstyr.  

Grunnlaget for valg av metode og plan for gjennomføring av ”Nesjar 2016” registreringene, ble lagt 
opp i henhold til eksisterende kunnskap om undervannslandskapet, kjente funn og bevaringsforhold 
for kulturhistorisk materiale på og i sjøbunnen i området. Dels stammer denne kunnskapen fra egne 
undersøkelser gjennomført i løpet av siste tiår, dels meldinger fra fritidsdykkere og fiskere. Kunnskap 
om terreng og morfologi på sjøbunnen stammer dels fra egne dykkerundersøkelser og 
sonarkartlegginger som allerede er gjennomført, og dels på allerede innhentede multistråledata og 
bathymetri vi har fått innsyn i fra andre kilder. 

Vi har så langt det har latt seg gjøre forklart hvordan sonarundersøkelsen skal gjennomføres, sonarens 
virkemåte og spesifikasjoner, tid som vil medgå til dette også videre (vår epost til Fylkesmannen i 
Vestfold av 27.08.15). Slik vi forstår Fylkesmannens vedtak av 03.09.15 er sonaren nå sjekket ut av 
saken. Den er ikke lenger problematisk. Ender og andre fugler kan ikke høre den.  

Problemet er at vi trenger å bevege oss innenfor grensene av Mølen fuglefredningsområde i en båt der 
personer vil måtte være synlige og der motoren til tider må stoppes.  

Nærmere om begrunnelse for klagen 
De tre kravene Fylkesmannen har satt som absolutte gjør at vi ikke kan utføre marinarkeologisk arbeid 
innenfor Mølen fuglefredningsområde fordi: 
 

 Det ikke vil være praktisk gjennomførbart for oss å kunne stille med en ornitolog i båten. Når 
ornitologen skal kunne justere kursen for eksempel ved sonarkjøring, blir dette så komplisert 
at sonar som metode i dette området ikke kan brukes. Samme gjelder ved dykking. 

 Vi kan ikke operere med et pålegg som sier at båtmotoren skal være i gang så lenge vi 
oppholder oss innenfor vernesonen. Det er sikkerhetsmessig ikke forenelig med 
dykkeoperasjoner. 

 Vi har ikke overbygget båt og kjører ikke dykkeoperasjoner fra overbygget båt. Vi finner dette 
kravet helt urimelig da det verken er innført dykkeforbud eller generelt forbud mot ferdsel i 
åpen båt innenfor grensene av Mølen fuglefredningsområde. 

 
Vi kan ikke se at feltarbeidet vi skal gjennomføre strider mot bestemmelsene i Forskrift til Mølen 
fuglefredningsområde kap. IV. Vi vil dessuten tillegge at samme forskrifts kap. V angir at 
bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for gjennomføring av tiltak i forvaltningsøyemed. Vi har 
ikke søkt om dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48 og stiller oss uforstående til 
Fylkesmannens vurdering av lovanvendelsen.  
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Som forvaltningsmuseum gjennomfører vi marinarkeologiske undersøkelser i medhold av delegert 
myndighet fra Riksantikvaren og bestemmelsene i Lov om kulturminner av 9. Juni 1978 med 
tilhørende forskrift om faglig ansvarsfordeling. Kulturminneloven er en særlov med overordnet formål 
å verne kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon både som del av vår kulturarv 
og identitet og som ledd i en helhetlig miljø og ressursforvaltning. Et av virkemidlene som skal sikre 
at det motsatte ikke skjer, er nedfelt i lovens § 1, 3 ledd: Når det etter annen lov treffes vedtak som 
påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs formål. 
 
Vi skal ikke påstå at de kulturminnene som ligger på sjøbunnen inne i fuglefredningsområdet og som 
kan være spor etter slaget der Olav (den hellige) slo Svein Jarl i 1016 er spesielt truet. De kan nok tåle 
å ligge der i 1000 år til. Det er med andre ord ingen grunn til å hevde at kulturminneloven må gå foran 
Naturmangfoldloven her.  Men vi forstår som sagt ikke hvorfor Fylkesmannen kommer til at 
Naturmangfoldloven kommer til anvendelse her i det hele tatt. 
 
Det prinsipielle i denne saken er avgjørende for oss, ettersom vi som forvaltningsmuseum ikke kun har 
dette ”Nesjar 2016” prosjektet som et enkelttilfelle, men også har løpende saksbehandling av plan og 
tiltakssaker som faller innenfor grensene av Mølen fuglefredningsområde. Det er også avgjørende å få 
behandlet denne klagesaken av hensyn til gjennomføring av undervannsarkeologiske arbeider andre 
steder der vi må bevege oss innenfor grensene av naturfredningsområder (forvaltningsansvaret vårt 
omfatter landets ti sørligste fylker). Vi har ansvar for gjennomføring av arkeologiske utgravninger 
under vann der Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra bestemmelsene i kulturminneloven. 
Videre gjelder forvaltningsansvaret oppfølging av funnsaker sammen med fritidsdykkere, fiskere og 
andre, arkeologiske registreringer i medhold av kulturminneloven § 9, bistand til regional miljø- og 
kulturminneforvaltning, samt å gi faglig assistanse til politi, Kystvakt og Statens naturoppsyn i 
kulturminnekriminalitetssaker.  
 
I år har vi allerede gjennomført en kulturminneregistrering i en forvaltningssak ved Arøyene, der vi 
oppholdt oss innenfor Mølen fuglefredningsområde. Pr. nå vet vi at vi skal gjennomføre 
kulturminneregistreringer etter kulturminnelovens bestemmelser § 9 ved to lokaliteter i 2015. Dette 
gjelder planer om farledsutdypning der Kystverket har søkt om tillatelse til gjennomføring av 
undervannssprengning av to fjellknauser. Tiltaket omfatter et samlet arealinngrep på ca. 2,5 daa. og i 
tillegg et sjødeponi for sprengstein tilsvarende 3000m3, også dette innenfor fuglefredningsområdet. Vi 
kommer til å gjennomføre kulturminneregistreringer i denne saken etter omtrent samme opplegg som 
ovennevnte beskrivelse av undersøkelsesmetodikk ved ”Nesjar 2016” prosjektet. 
 
Vi forstår Fylkesmannens begrunnelse for vedtaket dithen at hovedargumentet for at marinarkeologien 
ikke kan gjennomføres uten nevnte vilkår er at vår ferdsel med åpen båt vil virke unødig forstyrrende 
på dykkende ender. Vi mener at Fylkesmannen i sin vurdering her har lagt til grunn en svært streng 
tolkning av hva som kan regnes som unødig forstyrrende. Vi, som utøvere av ferdselen, er også fratatt 
muligheten til selv å vurdere om måten vi skal ferdes på kommer til å forstyrre fugl unødig. 
 
I forvaltningsplanen for Mølen fredningsområde, s 23, er ”unødige forstyrrelser” nærmere definert:  
 
Hva som er ”Unødige forstyrrelser” må også sees i lys av hva som er tillatte aktiviteter, behovet for å 
utøve aktiviteten i verneområdet og at det ikke er satt noe absolutt ferdselsforbud bortsett fra for 
Fugløyrogn i tiden 15. april til 15. juli. 
 
Den konkrete vurderingen av hva som skal regnes som ”Unødige forstyrrelser”, må gjøres først av 
utøverne av ferdsel, dernest av oppsynet og eventuelt av forvaltningsmyndighet og eller rettsvesenet. 
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Vi kjenner til at området Mølen- Fygløyrogn-Fugløy er mye brukt av fritidsfiskere, også fiskere som 
ikke har fast båtfeste ved noen av bryggene i området. Det gjelder både trollingfiske etter særlig 
havabbor og sjøørret fra åpne båter og vadefiske/fluefiske fra land langs grunnene her.  
 
Om næringsfiske heter det  i forvaltningsplanen, s. 17, at: Vi kjenner ikke til næringsfiske i området. 
Til dette kan vi anføre at riktignok er det omfattende ålefisket som tidligere foregikk i de mest 
strandnære områdene ved Mølen-Fugløyrogn-Fugløy fortsatt forbudt. Men det er fordi ålen nå er 
rødlistet, ikke fordi forvaltningsplanen/verneforskriften stoppet dette fisket. Det tradisjonelle ålefisket 
er nå videreført i form av næringsfiske etter leppefisk. Dette fisket foregår fra åpne gruntgående båter 
og teinene settes helt inne ved strandsonene.  
 
Det foregår også et omfattende hummerfiske inne i vernesonen. 01.10 hvert år settes et 100-talls teiner 
her og de sjekkes daglig, ikke sjelden fra åpne båter. Hummerfisket skjer både som næringsfiske og 
fritidsfiske. Oss bekjent er det ikke innført noe særskilt regulering av noen av de ovennevnte 
næring/fritidsfiskeriene fordi de er ansett som unødig forstyrrende for dykkende ender.  
 
Vi regner med at fiskerne, som oss, forholder seg til perioden med ferdselsforbud men da dette ellers 
er trafikk som daglig foregår inne i vernesonen, uten ornitolog om bord, og uten tildekking av 
person(er) syns vi det er urimelig at en kortvarig arkeologisk registrering blir stilt ovenfor slike krav. 
          
 
 
 
Oppsummert om begrunnelsen for klagen er at vi finner vilkårene som er satt urimelige, og at de vil 
hindre gjennomføringen av kulturminneregistreringer innenfor vernesonen. Om dette er FoU 
prosjekter eller forvaltningsarbeider i medhold av kulturminnelovens bestemmelser er ikke vesentlig. 
 
Vi ber om at klagen behandles av Miljødirektoratet. Dokumentene nevnt innledningsvis (e-
postkorrespondanse/varsel om arkeologisk feltarbeid etc.) eller annen nødvendig dokumentasjon det 
måtte være behov for til behandling av klagen kan ettersendes.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Maritimt Museum 
 
 
 
Tori Falck        Pål Nymoen  
Seksjonsleder        Saksbehandler  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi:  
Riksantikvaren 
Vestfold Fylkeskommune 
”Nesjar 2016” v/Kjersti Jacobsen, kjerstijaco@hotmail.com 
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Norsk Maritimt Museum

Bygdøynesveien 37

0286 Oslo
       

       

Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato:
Sigurd Anders Svalestad 2015/3514 16.09.2015
33 37 11 90 Arkivnr:  432.4

Endret vedtak etter klage - tillatelse til arkeologisk feltarbeid i Mølen 
fuglefredningsområde i Larvik

Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkte marinarkeologiske undersøkelse med grunnlag i 
Naturmangfoldloven § 48, med vilkår gitt nedenfor. Vi legger avgjørende vekt på at dette er 
et engangstilfelle hvor det ikke er grunn til å regne med nevneverdige skader dersom 
vilkårene følges.

 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet bortsett fra når 
sikkerheten til dykkere tilsier at motoren må slåes av.

 Personene i båten skal enten skjermes mest mulig mot å bli sett av fugl på vannet, 
eller ornitolog skal delta i daglig planlegging av hvilke delområder som skal 
undersøkes eller være med i båten med myndighet til å kreve endret fart eller kurs 
for å unngå åpenbare forstyrrelser.

 Undersøkelsene skal gjennomføres og avsluttes så raskt som mulig  høsten 2015.
 Tillatelsen skal være med i båten.

_______________________________________________________________________________ 

Norsk Maritimt Museum har klaget på disponeringen av tid i saksbehandlingen, hvorvidt 
Fylkesmannen har adgang til å behandle henvendelsen som søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften, hvorvidt forvaltningsarbeid i medhold av kulturminneloven er unntatt fra 
vernebestemmelsene ved punkt V 1, hvorvidt disse undersøkelsene kan regnes som «unødige 
forstyrrelser» og over vilkårene for vår tillatelse datert 3. september. Museet skriver at motor ikke 
kan gå hele tiden når dykking pågår av hensyn til sikkerhet. Båten som skal brukes til 
sonarundersøkelsene har utstyret innebygd og har ikke overbygg. Til dykking brukes gummibåt 
som heller ikke har overbygg.  Museet skriver : «Vedtaket/vilkårene ble fattet uten at det er søkt
om noe tillatelse til gjennomføring av marinarkeologisk registrering. Som gjennomgangen av 
korrespondanse over viser ble det riktignok i juni 2015 gitt informasjon til Fylkesmannen om at 
”Nesjar 2016” prosjektet i tillegg til arkeologiske registreringer på land ville bestå av 
kulturminneregistreringer på sjøbunnen fra en åpen båt i regi av Norsk Maritimt Museum. Denne 
henvendelsen var dog ikke utformet som noe søknad, kun en orientering/varsel og Fylkesmannen 
har hatt mer enn to måneder på å komme med eventuelle synspunkt på dette. …
Klagen gjelder følgende:
1. Fylkesmannens saksbehandlingstid (Forvaltningsloven).
2. At vi ikke har fått anledning til å gi nødvendig informasjon om hva det marinarkeologiske
feltarbeidet dreier seg om før et vedtak blir fattet. Vurderingen i vedtaket slik det står, tar
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utgangspunkt i at vårt arbeid vil være unødig forstyrrende for dykkende ender, og at saken må
behandles etter Naturmangfoldloven. Vi ber om at det i klagebehandlingen gjøres en vurdering
av rimeligheten i Fylkesmannens grunnlag for å bedømme det som skal gjøres av
marinarkeologi som ”unødig forstyrrende”. Herunder gjelder henvisningen til oss som
tiltakshaver etter Naturmangfoldloven § 11, samt det som står i sammenheng med dette: I
denne saken har ikke søker dokumentert virkningene av undersøkelsene så godt som ønskelig.
3. Klagen gjelder videre følgende tre vilkår i Fylkesmannens vedtak:
� Det skal være med ornitolog i båten for å gi synspunkt på rekkefølgen av delområder som
undersøkes. Ornitologen skal ha myndighet til (å) justere fart eller kurs for å unngå åpenbare
forstyrrelser.
� Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet.
� Båten skal ha overbygg for å skjule personene mest mulig.»

Formelt grunnlag for å behandle klagen
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for Mølen fuglefredningsområde. Det er Fylkesmannen 
som fattet vedtaket som er påklaget. Miljødirektoratet er klageinstans, men saken skal først 
forberedes, og eventuelt vurderes, av underinstansen slik Forvaltningsloven bestemmer.

Klagen er datert 14. september. Klagefristen er overholdt. Klagen skal behandles. I samsvar med 
Forvaltningsloven § 33 3. ledd er mulige motparter varslet om at endret vedtak kan ventes 16. 
september. 

Museet har gitt vesentlig ny informasjon om tiltaket. I samsvar med Forvaltningsloven § 33 2. 
ledd har Fylkesmannen anledning til å endre vedtaket.

Forskrift om fredning for Mølen fuglefredningsområde fra 2. oktober 1981, Naturmangfoldloven 
fra 19. juni 2009, rettspraksis fra dom i Larvik tingrett 10. mai 2004, Miljødirektoratets veileder 
M106-2014; Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter samt forvaltningspraksis legges til 
grunn for vurderingene.

Fylkesmannens vurdering
Vi beklager at vi ikke innså at det var nødvendig å vurdere dispensasjon fra verneforskriften for 
undersøkelsene før 26.august. Dette førte til at den mottatte informasjonen i stor grad ble lagt til 
grunn for vår vurdering av muligheten for å gjøre unntak fra verneforskriften. Blant annet gikk 
dette ut over museets mulighet til å gi god informasjon om tiltaket, eller om virkninger av tiltaket 
på verneformålet. Det ble heller ikke sendt forhåndsvarsel om behandlingen av søknaden til 
naturvernorganisasjoner.

Da vi ble klar over at tiltaket ikke kunne gjennomføres lovlig uten dispensasjon fra 
verneforskriften, hadde vi to muligheter som forvaltningsmyndighet. Vi kunne gi forhåndsvarsel 
om behandling av saken til søker og til andre med rettslig klageinteresse med formelle frister for 
uttalelse, og med grundig informasjon om hvilke krav som stilles til søknader om unntak fra 
verneforskrifter. Dette er relativt omfattende krav. Vi antok derfor at søker var bedre tjent med en 
«hastebehandling» selv om det dermed ville bli nødvendig å stille strenge vilkår for å innfri kravet 
i Naturmangfoldloven § 9 «(føre var-prinsippet)  Når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas 
sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 
å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».
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Vi er enig med klager i at en streng tolkning av begrepet «unødige forstyrrelser» er lagt til grunn 
for vår vurdering. Dette har bakgrunn i at verneforskriften ble formulert som en vesentlig 
innskjerping av Viltlovens forbud mot å uroe dyr unødvendig. Vi siterer hele setningen fra 
verneforskriften punkt IV 2: «Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form 
for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.» Vår understrekning viser at «enhver form» også 
gjelder forstyrrelser. Dette understrekes i verneforskriftens punkt V 2: «bruk av eksisterende 
fiskerett, strandrett og båtrett i samme utstrekning som tidligere, dog slik at det utvises spesiell 
aktsomhet over rastende og beitende fugl» Verneforskriften gir her unntak for bruk av båt som 
inntil vernetidspunktet (1981), men med vilkår om at slik bruk også skal utøves med spesiell 
aktsomhet for å unngå skade på rastende og beitende fugl. Vi legger til grunn at båtbruken inntil 
1981 ikke omfattet arkeologiske undersøkelser. Tiltaket krever derfor dispensasjon for å kunne 
utføres lovlig. Rettspraksis understreker at forbudet mot «unødige forstyrrelser» skal tolkes 
strengt. i 2004 ble en person bøtelagt for å ha kitet i samme del av verneområdet som nå skal 
undersøkes. Han hadde tidligere fått en advarsel og informasjon om forbudet mot «unødige 
forstyrrelser», men kitet likevel og ble bøtelagt etter andre gangs overtredelse.

Naturmangfoldloven § 48 avløste den generelle hjemmelen i de lokale verneforskriftene som inntil 
ikrafttredelsen av Naturmangfoldloven i 2009 ga mulighet til å gi dispensasjon for vitenskapelige 
undersøkelser.  Første ledd i § 48 er nå: «(dispensasjon fra vernevedtak)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.
….
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets 
virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise 
hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for 
verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.»

I tillegg kommer kravet i §7 : «(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.» Vi anser at tiltaket er 
tilstrekkelig vurdert i lys av disse prinsippene i første vedtak, med unntak av at vi ser at vilkårene 
ble gitt med unødig dobbeltsikring mot forstyrrelse. 

I verneforskriften er det gitt unntak for tiltak i «forvaltningsøyemed». Dette unntaket gjelder 
forvaltning av verneformålet. Museets forvaltningsoppgaver for kulturminner faller utenfor dette 
unntaket.

Tiltakshaver nevner også at det foregår mye annen ferdsel innenfor verneområdet. Selv om 
oppsynet ikke fanger opp alle overtredelser, er det forvaltningsmyndighetens oppgave å følge opp 
henvendelser som viser seg å gjelde tiltak som krever dispensasjon for å kunne utføres lovlig. 
Dette er særlig viktig når tiltaket utføres av et offentlig organ.

I Naturmangfoldloven § 48 første ledd, gis det adgang til å gi dispensasjon dersom 
sikkerhetshensyn gjør det nødvendig. Vi kan derfor frafalle kravet om at motor skal være i gang 
hele tiden båten er på vannet. Den kan slåes av når sikkerheten til dykkerne krever det. Vi har også 
kommet til at vilkårene om skjerming for at personer ikke skal synes kombinert med myndighet 
for ornitolog til å delta i valg av rekkefølge av delområder samt myndighet til å kreve endring av 
kurs eller fart, er en tredobbel sikring som er for streng vurdert ut fra den relativt korte varighet av 
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tiltaket sammenlignet med hvor lenge kulturminnene har ligget i fred. Vi anser at slik beskyttelse
mot forstyrrelse er tilstrekkelig dersom disse tre tilpasningene ansees som alternativer, enten at 
båtene skjermes slik at personene ikke blir direkte synlige, eller at ornitolog deltar i utvelgelsen av 
delområder eller blir med i båtene med myndighet til å kreve justering av enten fart eller kurs. 

Undersøkelsen under vann er beskrevet til å kreve 2 uker i september. Normalt øker endenes bruk 
av området i løpet av september. Av hensyn til fuglene bør derfor undersøkelsene gjennomføres 
og avsluttes så raskt som mulig. 

Endret vedtak
Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkte marinarkeologiske undersøkelse med grunnlag i 
Naturmangfoldloven § 48, med vilkår gitt nedenfor. Vi legger avgjørende vekt på at dette er et 
engangstilfelle hvor det ikke er grunn til å regne med nevneverdige skader dersom vilkårene 
følges.

 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet bortsett fra når 
sikkerheten til dykkere tilsier at motoren må slåes av.

 Personene i båten skal enten skjermes mest mulig mot å bli sett av fugl på vannet, eller 
ornitolog skal delta i daglig planlegging av hvilke delområder som skal undersøkes eller 
være med i båten med myndighet til å kreve endret fart eller kurs for å unngå åpenbare 
forstyrrelser.

 Undersøkelsene skal gjennomføres og avsluttes så raskt som mulig  høsten 2015.
 Tillatelsen skal være med i båten.

Informasjon
Vedtaket er endret vesentlig. Parter med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Vi vil ikke 
gi eventuell klage oppsettende virkning. Eventuell klage behandles av Miljødirektoratet, men 
sendes Fylkesmannen.

Tillatelsen gjelder bare i forhold til verneforskriften for fuglefredningsområdet. Søker må selv
innhente eventuelle andre nødvendige tillatelser.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Arne Christian Geving Sigurd Anders Svalestad
fagsjef overingeniør

Kopi til:
Larvik kommune
Mølen Ornitologiske Stasjon v/ Gunnar Numme
Nesjar 2016
Statens naturoppsyn Vestfold
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold
NOF - avdeling Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Miljødirektoratet
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Postboks 2076, 3103 Tønsberg 
 
 
Deres ref.: 2015/3514    Vår ref. 2015046   Dato: 02 oktober 2015 
 
 
KLAGE PÅ VEDTAK 
 
«ENDRET VEDTAK ETTER KLAGE - TILLATELSE TIL ARKEOLOGISK FELTARBEID I 
MØLEN FUGLEFREDNINGSOMRÅDE I LARVIK» 
 
Det vises til deres vedtak av 16.09.2015.  
 
Norsk Maritimt Museum klager på ovennevnte vedtak. Klagen gjelder dels det vi mener kan være 
saksbehandlingsfeil, og dels det vi mener er materielle feil i Fylkesmannens vedtak. 
 
Vi har ikke søkt om tillatelse til å gjennomføre kulturminneregistrering under vann i Mølen 
fuglefredningsområde. Vi har ikke gjort det ved tidligere feltarbeid, og vi vurderte ikke at dette var 
aktuelt å gjøre i sammenheng med ”Nesjar 2016” prosjektet. Vi har ikke lagt feltarbeidet til 
hekketiden, og vi forholder oss til den generelle bestemmelsen om ferdselsforbud nærmere land enn 
50 meter i tiden 15. april til 15. juli som gjelder i en liten del av området. Ettersom tillatelsen ikke er 
omsøkt, mener vi det må undersøkes hvorvidt Fylkesmannens vedtak kan være gyldig. 
 
Det er klart erkjent fra vår side at vi har en aktsomhetsplikt etter naturmangfoldloven §6 når vi ferdes 
på sjøen. I denne konkrete saken er dessuten den generelle aktsomhetsplikten overholdt ved at det også 
i god tid i forut for det arkeologiske feltarbeidet ble gitt orientering til Fylkesmannen. Vi ber om at det 
i klagebehandlingen blir vurdert om det kan være korrekt av Fylkesmannen å behandle en slik 
orientering som en søknad om dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48, jf. § 77.  

Det eneste Fylkesmannen bemerket etter å ha blitt varslet om de undervannsarkeologiske 
registreringene var bruken av sonar. Fra punktet ”Fylkesmannens vurdering” siteres: Da vi ble klar 
over at tiltaket ikke kunne gjennomføres lovlig uten dispensasjon fra verneforskriften hadde vi to 
muligheter som forvaltningsmyndighet. Med dette viser Fylkesmannen til sin e-post til “Nesjar 2016” 
av 26.08.15 (vedlagt). Det er her kravet om behandling etter forskrift presenteres og Fylkesmannen 
beklager at det ikke tidligere ble opplyst at man mangler kunnskap om virkning av sonar på fugl. Det 
er som nevnt kun bruk av sonar som tematiseres i denne uttalelsen. Den handler ikke om at 
Fylkesmannen tolket verneforskriften dithen at bruk av en liten saktegående båt også er noe som vil 
utløse krav om saksbehandling. Hadde så vært, ville selvsagt vår redegjørelse inneholdt fler 
opplysninger enn sonarens virkemåte og spesifikasjoner (Jf. vedlagte epost fra oss til Fylkesmannen av 
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26.08.15). Vi finner det kritikkverdig å ikke bli gitt mulighet til å forklare nærmere hva vårt arbeid går 
ut på og at vi ikke ble informert om at Fylkesmannen anså at det å ferdes på vannet i åpen båt utløste 
krav om dispensasjonssøknad.  
 
Fylkesmannen har kommet til at sonar, (marinarkeologiske undersøkelser), er søknadspliktig og 
hjemler dette i Forskrift om fredning for Mølen fuglefredningsområde, Brunlanes kommune, Vestfold, 
kap. IV. 2. : Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, 
ødeleggelse og unødige forstyrrelser. Fylkesmannen har tolket dette vilkåret meget strengt, slik at 
enhver form for forstyrrelser er forbudt. Kap. IV må sees i sammenheng med forskriftens formål. Vi 
tviler på, og ber om at det undersøkes nærmere, hvorvidt Fylkesmannen har dekning for å tolke 
vilkåret som et generelt forbud mot ferdsel på vannet, som det jo betyr, når ”enhver form” leses som 
om det peker på ”forstyrrelser” og ikke kun ”skade og ødeleggelse”. 
  
Dersom et fredningsområde skal ha ferdselsforbud er det vanlig praksis at dette er eksplisitt regulert i 
forskriften. Både naturvernloven, som forskriften er utformet i medhold av, og naturmangfoldloven 
forutsetter dette. Forståelsen av at et ferdselsforbud bør være nedfelt i forskriften kan også forankres i 
allemannsretten. Det er enighet i Norge om at alle skal kunne ferdes fritt utenfor innmark med mindre 
det foreligger et klart forbud med hjemmel i lov. 
 
Vi har tidligere og gjennomført er stort antall dykk og anvendt sidesøkende sonar inne i Mølen 
fuglefredningsområde, senest våren 2015. Under disse feltarbeidene har vi selvsagt vist aktsomhet 
ovenfor fuglelivet. Vi har ingen erfaring med at ferdselen vår har vært i nærheten av noe som kan 
kalles ”skade, ødeleggelse eller unødig forstyrrelse” av rastende eller beitende ender eller annen fugl. 
Det som kan være krevende ved å dykke her er ikke det å unngå å skremme fugler, men at det går en 
ganske trafikkert skipsled gjennom området. I forhold til de store lasteskipene går det greit å få 
varsling om ankomstene via Grenland Havn. Men ovenfor øvrig båt og vannsportaktivitet er det en del 
sikkerhetstiltak vi må ta, særlig i forhold til båter som holder høy fart.  
 
Det endrede vedtaket har ikke vurdert det faktum at vi utøver forvaltningsmyndighet innenfor Mølen 
fuglefredningsområde, det er tvert imot lagt avgjørende vekt på at tillatelse kan gis fordi sitat; dette er 
et engangstilfelle. Vilkårene i det endrede vedtaket er dessuten innskjerpet i at det er satt en tidsfrist 
for når vårt arbeid må være avsluttet. Det er som nevnt i vårt brev av 14.09.15 prinsipielt viktig å få 
behandlet denne klagen, ettersom prosjektet som utløste Fylkesmannens saksbehandling ikke er en 
enkeltsak. Avklaring har dessuten betydning for almen rettsoppfatning, ettersom dette er et område 
som både har flere leder og er en kulturhistorisk sentral naturhavn som fortsatt er i bruk. 
 
Det maritime landskapet ved Vestfoldraets brodd, Mølen, er et landskap av nasjonal verdi. Det utgjør 
skillet mellom de tidligmiddelalderske grensene Vestmar og Grenmar. Her ligger gravminner fra en 
stor sjøtid i vår historie og vannspeilet øst for Mølen-Fugløya er en i maritim forstand, sentralt 
beliggende naturhavn som brukes i dag, og som har en lang kulturhistorisk tidsdybde. Området er 
avmerket som ankringsplass på det eldste kjente sjøkartatlaset over Sør Norge. Kulturmiljø og 
naturlandskap er sammenvevd, en særegen geologi, flora, og mangfoldig undervannsfauna. Og ikke 
minst et yrende fugleliv. Mølen har sågar kulturminner tolket som mulig anlegg for fuglefangst, det 
viser at raets brodd og sjøområdene rundt nok har hatt et rikt fugleliv lenge.  
 
Lover, forskrifter og planer er laget for å sikre natur og kulturverdiene som ikkefornybare ressurser, 
deler av vår felles natur og kulturarv. Arbeidet Fylkesmannen i Vestfold gjør med å utarbeide en 
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forvaltningsplan, og ellers, sammen med oppsynet, overvåke fuglefredningsområdet er viktig. Vi tror 
at et avgjørende moment for å lykkes i enhver verne-ideologi er at intensjonen med reguleringene, 
tolkningen av lovtekstene – og de praktiske virkemidlene som innføres for å oppnå fredningens 
målsetning, er begripelige og har gjenklang i befolkningen. Det må være lov å besøke 
kulturmiljøet/naturfredningsområdet, det er til og med viktig at folk gjør det, for å forstå hvilke verdier 
det er, og for å erkjenne hvorfor det er så viktig at det ikke trues eller ødelegges.  
 
I den pr. nå enda ikke vedtatte forvaltningsplanen for Mølen fuglefredningsområde er disse avgjørende 
grepene, egnet til å forankre lov-og forskrifts formål i befolkningen, poengtert. Der heter det at: Den 
konkrete vurderingen av hva som skal regnes som ”Unødige forstyrrelser”, må gjøres først av 
utøverne av ferdsel, dernest av oppsynet og eventuelt av forvaltningsmyndighet og eller rettsvesenet. 
Vi tror at dette er en klok strategi, og erfarer fra vårt forvaltningsarbeid at det å gi tillit og ansvar til 
brukere av kulturarv er en viktig nøkkel for å sikre et varig vern.  
 
I vår sak her, har Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet grepet inn først, uten at det engang forelå 
en søknad, og i både oppsynet og utøverne av ferdselen sitt sted, gjort vurderingen av hva som er 
unødige forstyrrelser. Rettspraksis det vises til i begge vedtakene er Larvik tingretts dom av 10. Mai 
2004 angjeldende bøtelegging av en vannsportutøver. Vi er uenige i at denne dommen er et relevant 
sammenligningsgrunnlag i denne saken.  
 
Avslutningsvis vil vi anføre at slik vi vurderer det, er vår bruk av båt inne i Mølen 
fuglefredningsområde lovlig og ikke søknadspliktig. Dog med forutsetning av at vi passer særlig godt 
på at ikke fugl som hviler eller spiser blir forstyrret av ferdselen vår. Det vises særlig til unntaksregel i 
kap. V. 2. i Forskrift om fredning for Mølen fuglefredningsområde, Brunlanes kommune, Vestfold. 
Norsk Maritimt Museum, eller Norsk Sjøfartsmuseum som det da het, har hatt ansvar for forvaltning 
av kulturminner under vann i Sør-Norge fra 1969. Unntaket ”bruk av eksisterende båtrett” gjelder oss 
ettersom vi hadde forvaltningsansvar og ferdes i området før forskriften trådte i kraft i 1981.  
 
Norsk Maritimt Museum ber med dette Fylkesmannen i Vestfold om å oversende saken til 
Miljødirektoratet for klagebehandling. Nærmere om begrunnelse for vår klage se også vårt brev av 
14.09.15. 
  
 
Vennlig hilsen 
Norsk Maritimt Museum 
 
 
 
Tori Falck        Pål Nymoen  
Seksjonsleder        Saksbehandler  
 
 
 
 
Vedlegg: Epost fra Fylkesmannen i Vestfold av 27.08.15 til ”Nesjar 2016” v/Kjersti Jacobsen 

Epost fra Norsk Maritimt Museum til Fylkesmannen i Vestfold av 27.08.15 
 
 
Kopi: Riksantikvaren, Vestfold Fylkeskommune, Miljødirektoratet.  
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Miljødirektoratet

       
       

Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato:
Sigurd Anders Svalestad 2015/3514 30.11.2015
33 37 11 90 Arkivnr:  432.4

Til avgjørelse - klage på behandling av dispensasjon for arkeologiske 
undersøkelser i Mølen fuglefredningsområde i Larvik

Fylkesmannen har vurdert klagen. Vi råder direktoratet til å gi klager medhold i at
vilkårene endres, men vurderingen om at Norsk Maritimt Museums undersøkelser krever 
dispensasjon fra verneforskriften opprettholdes. Klagen sendes Miljødirektoratet for endelig 
avgjørelse.
_______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken ble sendt Miljødirektoratet 5. oktober. Fylkesmannen legger ved senere 
mottatt informasjon.

Norsk Maritimt Museum hevder rett til arkeologiske undersøkelser i Mølen fuglefredningsområde 
uten dispensasjon fra verneforskriften. I tillegg gjelder klagen også saksbehandlingen, herunder 
gitte vilkår. 

Fylkesmannen konstaterer at klagen har kommet inn rettidig, og at det ikke er andre forhold som 
sier at klagen skal avvises, jfr. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Sakens bakgrunn
16.6.2015 mottar Fylkesmannen en redegjørelse på epost fra prosjekt Nesjar 2016 om ulike 
aktiviteter knyttet til markering av 1000 års jubileet for slaget på Nesjar 25. mars 1016. 
26.8.2015 Fylkesmannen sender epost til Nesjar 2016 om at aktiviteter til vanns krever behandling 
etter verneforskriften, og spør spesielt etter dokumentasjon om effekter av sonar-bruk
27.8.2015 Mottar vi tilleggsinformasjon knyttet til bruk av sonar fra Norsk Maritimt Museum 
(NMM).
3.9.2015 gir Fylkesmannen en dispensasjon med vilkår til NMM. 
14.9.2015 påklager NMM dispensasjonen med tilhørende vilkår
16.9.2015 tar Fylkesmannen NMMs klage delvis til følge ved at vilkårene lempes på
2.10.2015 påklager NMM Fylkesmannens omgjøring
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Rettslig grunnlag
Klagen behandles i henhold til forskrift av 2. oktober 1981 om fredning for Mølen 
fuglefredningsområde, jfr. Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold §§ 8-12 
og 48, samt forvaltningsloven.

Anførsler i klagen:
Punkt a:
NMM hevder at de, som offentlig forvaltningsmyndighet for kulturminner under vann, ikke 
trenger å søke om dispensasjon fra vernebestemmelsene for å gjøre undersøkelser i Mølen 
fuglefredningsområde. Klager opplever det som prinsipielt viktig å få behandlet denne klagen 
ettersom klager har flere prosjekter og løpende saksbehandling av plan og tiltakssaker som faller 
innenfor grensene av verneområdet. Klager anser det også avgjørende å få behandlet denne 
klagesaken av hensyn til gjennomføring av undervannsarkeologiske arbeider andre steder der 
klager må bevege seg innenfor grensene av naturfredningsområder.

Punkt b: 
Klager ber om at det vurderes om det er korrekt av Fylkesmannen å behandle orienteringen, som 
Norsk Maritimt Museum ga om planlagte undersøkelser, som en søknad om dispensasjon etter 
naturmangfoldlovens § 48, jfr. § 77. Klager ber videre om at det undersøkes om Fylkesmannens 
vedtak er gyldig ettersom undersøkelsene ikke er omsøkt.

Punkt c:
Klager finner det kritikkverdig ikke å bli gitt mulighet til å forklare nærmere hva undersøkelsene 
går ut på, og at klager ikke ble informert om at det å ferdes på vannet utløser krav om 
dispensasjonssøknad.

Punkt d:
Klager hevder Fylkesmannen tolker begrepet «enhver form for unødige forstyrrelser» som et 
generelt forbud mot ferdsel, og ber om at det undersøkes hvorvidt Fylkesmannens tolkning er rett. 
Klager hevder også at vilkårene gitt i Fylkesmannens vedtak av 16. september er unødvendig 
strenge og til hinder for en praktisk gjennomføring av de marinarkeologiske undersøkelsene.

Punkt e:
Klager hevder at deres bruk av båt i verneområdet ikke er søknadspliktig fordi den faller inn under 
unntaksregelen i kap. V. 2. i Forskrift om fredning av Mølen fuglefredningsområde. Dette 
ettersom klager har hatt forvaltningsansvar for kulturminner under vann siden 1969, og dermed 
utøvd båtbruk, før verneforskriften trådte i kraft i 1981.

Fylkesmannens vurdering
Punkt a:
Fylkesmannen anerkjenner at Norsk Maritimt Museum er forvaltningsmyndighet for kulturminner 
under vann. Offentlige forvaltningsorganer, utenom forvaltningsmyndigheten for verneområdet, 
har imidlertid ikke noen generell tillatelse til å utøve sin virksomhet i naturvernområdet. Dette er 
vurdert i forarbeidet til Naturmangfoldloven, odelstingsproposisjon 52 (2008-2009), der følgende 
fremgår: «…bør imidlertid ikke verneforskriften åpne helt generelt for tiltak til vitenskapelige 
formål, da slike tiltak kan bety en belastning for det miljø som skal beskyttes…». 

Vi mener derfor det er nødvendig med en dispensasjon. Hensikten med å behandle saken som en 
dispensasjon, er at man da kan gi vilkår som kan redusere den negative effekten som tiltaket vil 
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kunne ha i forhold til verneformålet. En slik saksbehandling utløser også en rett for interessenter, 
lag og foreninger til å påklage saken og dermed få et mulig inngrep i verneområdet prøvet for en 
overordnet instans. 

En avklaring av dette er viktig både for kulturminnevernet og for naturvernet, da det her blir gått 
opp en grense mellom lovverkene som vil ha presedensvirkning også for andre områder. Denne 
viktige prinsipielle vurderingen ber Fylkesmannen Miljødirektoratet ta. Vi opprettholder vårt 
vedtak om at det kreves dispensasjon i denne saken, og oversender dette til endelig avgjørelse i 
direktoratet. 
   
Punkt b) og c)
Fylkesmannen viser til verneforskrift for Mølen, der følgende fremgår: « Fuglelivet, herunder 
fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse eller unødige forstyrrelser».
Det kan dispenseres etter Naturmangfoldloven § 48, og av denne bestemmelsen fremgår at: 
«Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets
virkning på verneverdiene.»

Det er klagers ansvar å søke om dispensasjon, og sørge for at søknaden inneholder de 
opplysningene Fylkesmannen trenger for å behandle saken. I vår epost av 26. august 2015 
orienterer vi om regelverket og at det kreves en behandling etter verneforskriften. Klagers 
anførsler om at orienteringene som ble sendt ikke var en søknad om dispensasjon, er kun til ugunst 
for klager. Både Nesjar 2016 og NMM har purret på Fylkesmannens avgjørelse i saken, så det er 
ikke tvil om at saken hastet. At klager ikke har brukt betegnelsen søknad på de opplysningene som 
ble oversendt, er ikke til hinder for at Fylkesmannen kunne behandle dette som en søknad, da dette 
helt tydelig var i klagers interesse. 

Etter Fylkesmannens vurdering var det i klagers interesse at saken ble raskt behandlet, og vi 
kompenserte for det noe mangelfulle beslutningsgrunnlaget ved å stille noen vilkår. Vi kan ikke se 
at NMM ville hatt noen fordeler av at saken skulle bli ytterligere utsatt. Eventuelle ulemper 
opprinnelig vedtak har hatt, ble uansett rettet ved vår avgjørelse av 16. september 2015. Her ble 
vilkårene lempet på, og NMM kunne gjennomføre undersøkelsene slik at sikkerheten til dykkerne 
ble ivaretatt, samtidig som det ble gitt anledning til forebygge eventuelle forstyrrelser av fugl, for 
eksempel ved en gjennomgang av tiltaket sammen med en ornitolog.

Pkt d)
Naturmangfoldloven § 48 sier at en forutsetning for å kunne gi dispensasjon, er at tiltaket ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Fylkesmannen 
skal eventuelt stille vilkår for å sikre dette.

Ferdsel i verneområdet er kun tillatt dersom den ikke forstyrrer fugl, med unntak av ferdsel gitt i 
punkt V. Fylkesmannen anså det som sannsynlig at man ikke kan gjennomføre undersøkelser med 
båt, daglig i 2 uker fra 10:00 til 14:00 i det angitte området, uten å forstyrre fugl, særlig om 
høsten, vinteren og våren.

Naturfaglige undersøkelser viser at fugl forstyrres også før de reagerer med flukt, ved at de 
avslutter søk etter mat eller hvile. Eksempelvis kan hjertefrekvensen hos fugl øke, og dermed 
energibruken, også uten flukt. Avstanden mellom fugl og kilden til uro som fører til flukt, kan 
være flere hundre meter. Fluktavstanden variere mye artene i mellom. Utfordringene knyttet til å 
oppfatte endret atferd gjelder ikke minst dykkende fugl som er spesielt nevnt i verneformålet. 



4

Fuglefredningsområdet Mølen har dokumentert mye fugl, jfr Artsdatabanken, og normalt vil det 
være dykkende ender til stede.

Museets henvisning til Fylkesmannens tekst «all bruk av båt», viser til et avsnitt i dispensasjonen 
hvor det påpekes at undersøkelsene er planlagt utført i de delene av verneområdet som er viktigst 
for dykkende ender. Museet skal bruke båt fra 10:00 til 14:00 daglig i to uker. Kartskissen viser at 
undersøkelsene ikke skal gjøres i skipsleia, men i de deler av verneområdet som er viktigst for 
dykkende ender, med ett unntak. Vi viser også til kartet i den vedlagte uttalelsen fra Mølen 
Ornitologiske Stasjon til forvaltningsplanen for Mølen fuglefredningsområde. 

Klager nevner at det i området fra før er mye menneskelig aktivitet. Fylkesmannen er enig i den 
vurderingen. Naturmangfoldlovens § 10 krever vurdering av samlet belastning. Det er på det rene 
at dette området i utgangspunktet har en høy belastning gjennom det som allerede er tillatt, 
dermed bør eventuelle tillatelser til ytterligere stressfaktorer og forstyrrelser vurderes strengt. 

Ferdsel med stø kurs og fart i skipsleia gjennom verneområdet aksepteres i verneforskriften. 
Tilsvarende gjelder for de gruppene som har rett til ferdsel som nevnt i verneforskriftens punkt V. 
Dette punktet i verneforskrift gir bare mening, dersom annen ferdsel bare er tillatt når fugl ikke 
blir forstyrret. I høringen av forvaltningsplanen for Mølen fuglefredningsområde, foreslo vi to 
delområder hvor vi anser faren for å forstyrre fugl som så liten at det bør aksepteres økt aktivitet, 
som f.eks vannsport. Det gjelder bukta mellom Oddane og Saltstein og skipsleia utenfor linjen fra 
Fugløyskadden til Åmlirogn. I øvrig del av verneområdet er det ut fra verneformålet ikke ønskelig 
med ferdsel ut over det som eksplisitt er tillatt. Det er her dispensasjonsbehandlingen kommer inn, 
hvor man blant annet skal vurdere om forstyrrelsen likevel skal godtas, fordi den er nyttig, og om 
det eventuelt kan gjøres tiltak for å redusere forstyrrelsen.  

Fylkesmannen satte noen vilkår i nytt vedtak 16. september 2015. Vi tok en avgjørelse basert på 
det vi da hadde av tilgjengelig kunnskap, og la vekt på føre-var-prinsippet Vi har i ettertid fått 
uttalelse fra Ornitologisk forening. Deres vurdering av det konkrete tiltaket og hvilken effekt dette 
ville ha på fugl, imøtekommer det vesentligste av de vilkårene vi stilte. 

Fylkesmannen mener dermed de nye opplysningene i saken tilsier at det kan være riktig å fjerne
vilkårene gitt i vedtaket fra 16. september 2015. Det synes aktuelt å vurdere presedens og terskel 
for hvilke vilkår som er rimelige i forhold til varighet og hyppighet av forstyrrelser. Vi har ingen 
sterke synspunkter på når undersøkelsene heretter bør være avsluttet, men gjør oppmerksom på at 
siste halvdel av juni synes å være den tid av året hvor verneformålene blir minst påvirket i det 
angjeldende tiltaksområdet. Ferdselsrestriksjonene rundt Fugløyrogn er mindre viktige for fugl 
enn å unngå forstyrrelser av dykkende ender i den grunne delen (ca 15 m) av bukta mellom 
Mølen, Fugløyskadden og Åmlirogn. Det er lenge siden terne hekket på holmen, og det har heller 
ikke blitt registrert nevneverdig annen hekking i dette reservatet så seint i sesongen de senere år. 
Det er derfor ikke sterke argumenter mot å gi dispensasjon for undersøkelser innenfor sonen med 
ferdselsrestriksjoner rundt denne holmen i siste halvdel av juni.

Punkt e:
Verneforskriftens unntaksbestemmelse og bruk av begrepene «eksisterende fiskerett, strandrett og 
båtrett» viser til etablerte rettigheter som hører til, eller er sammenlignbare med eiendomsrett, 
eksempelvis rett til båtplass, faststående laksenot eller tinglyst rett til å ta tang på annen manns 
eiendom. Ved opprettelsen av verneområdet ble rettighetene begrenset til daværende omfang og 
ved at rettighetene skal brukes slik at det «…utvises spesiell aktsomhet over rastende og beitende 
fugl». Klager har ikke dokumentert at den båtbruk som Sjøfartsmuseet utøvet, ga noen rett til 
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båtplass i området. Fylkesmannen kan ikke se at undersøkelsene kan utøves med henvisning til 
verneforskriftens punkt V. 2, båtrett.

Annet
Norsk Maritimt Museum skriver at de oppfyller kravet til aktsomhet etter Naturmangfoldloven § 
6. Dette kravet gjelder alle som gjør tiltak i natur. Naturmangfoldloven stiller strengere krav til 
utøvere av offentlig myndighet enn til private. Naturmangfoldloven § 7 gjelder all offentlig 
forvaltning og skjerper forventningene ut over den generelle aktsomhetsplikten i § 6. Norsk 
Maritimt Museum skal derfor vurdere §§ 8-12 og begrunne hvordan prinsippene følges opp i sin 
beslutning om å utføre undersøkelser. Dette gjelder alle deres undersøkelser som kan påvirke natur 
i Norge. Innenfor naturvernområder må museet søke dispensasjon fra verneforskriftene med 
utgangspunkt i redegjørelsene etter Naturmangfoldloven §§ 8-12, herunder hvilke tiltak museet vil 
sette i verk for å beskytte naturgrunnlaget bedre mot påvirkninger enn det som ansees nødvendig 
utenfor vernede områder. 

Konklusjon
Fylkesmannen har vurdert klagen. Vi råder direktoratet til å gi klager medhold i at vilkårene 
endres, men vurderingen om at Norsk Maritimt Museums undersøkelser krever dispensasjon fra 
verneforskriften opprettholdes. Klagen sendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Elisabet Rui Sigurd Anders Svalestad
fylkesmiljøvernsjef overingeniør

Kopi til:
Norsk Maritimt Museum v/Pål Nymoen
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold
Statens naturoppsyn Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Nesjar 2016 V/ Kjersti Jacobsen
Mølen Ornitologiske Stasjon V/Gunnar Numme
Norsk Maritimt Museum
Larvik kommune
Norsk Ornitologisk Forening Vestfold v/Finn Hauge

Vedlegg
1 Mølen Ornitologiske Stasjon - uttalelse til forvaltningsplan for Mølen Fuglefredningsområde
2 Uttalelse - Mølen ornitologiske stasjon - Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arkeologisk 

feltarbeid 07.09.2015 - 17.09.2015
3 Uttalelse - Norsk ornitologisk forening - Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arkeologisk 

feltarbeid 07.09.2015 - 17.09.2015
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4 Bekreftelse - klage opprettholdes - Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arkeologisk 
feltarbeid 07.09.2015 - 17.09.2015

5 Informasjon om videre behandling - Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arkeologisk 
feltarbeid 07.09.2015 - 17.09.2015

6 Korrespondanse - saksgang - Mølen fuglefredningsområde - Larvik - arkeologisk feltarbeid 
07.09.2015 - 17.09.2015

7 Til uttalelse - klage på saksbehandling og kravet om dispensasjon - Mølen 
fuglefredningsområde - Larvik - arkeologisk feltarbeid 07.09.2015 - 17.09.2015



 
 

Miljødirektoratet 
Postboks 5672 
Sluppen, 7485 Trondheim 

 

Deres referanse: 2015/9585  Vår referanse: 2015046  Vår dato: 10.12.2015 

GJELDER KLAGEBEHANDLING:  VEDTAK FRA FYLKESMANNEN I VESTFOLD - 
ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I MØLEN FUGLEFREDNINGSOMRÅDE, 
LARVIK KOMMUNE, VESTFOLD FYLKE 

 
Det vises til brev fra Fylkesmannen i Vestfold (FMVE) av 30.11.2015. 
 
Norsk Maritimt Museum (NMM) ønsker med dette brevet er å påpeke konkrete feil i FMVE sitt 
saksfremlegg. Dernest vil vi presisere de prinsipielle sidene i saken og igjen understreke hvilke 
betydning det vil få for kulturminneforvaltningen dersom FMVE sine vurderinger blir stående. Vi 
ber om at dette tas med som underlag for klagebehandlingen.  
 
Vi vedlegger også en uttalelse fra Riksantikvaren, som uttrykker bekymring i forhold til de 
begrensningene krav om dispensasjonssøknad for ferdsel i naturfredningsområder vil få for 
kulturminneforvaltningen. Krav om slik dispensasjonssøknad vil gjøre saksbehandlingstiden 
lengre, og dermed skape forsinkelser og ineffektivitet i forvaltningen. 
 
I forhold til arkeologiprosjektet «Nesjar 2016», som utløste denne saken, så er tiden løpt ut. 
Klagesaken dreier seg i prinsipp derfor ikke lenger om denne enkeltsaken. Registreringene 
NMM skulle ha gjennomført som ledd i ”Nesjar 2016” prosjektet var planlagt for lang tid tilbake 
og måtte ha vært igangsatt i uke 38, 2015 om vi skulle kunne følge prosjektplanen. FMVE 
stoppet dette feltarbeidet ved å vise til Naturmangfoldloven § 48, først bygget på en 
argumentasjon om at man har manglende kunnskap om hvorvidt sidescan-sonar kan skade 
fugler. Dernest ved å fatte et vedtak som slår fast at utøvere av offentlig myndighet som skal 
drive ferdsel på vann eller under vann i verneområder generelt, må søke dispensasjon for dette. 
Prinsippet om ferdselsforbud uten forutgående dispensasjonssøknad, og vilkår satt i FMVE sitt 
vedtak, gjorde, som det fremgår av dokumentene i saken, at det ble umulig for oss å utføre de 
planlagte registreringene i forbindelse med ”Nesjar 2016” prosjektet. 
 
FMVE sine tolkninger av lov og forskrift i den aktuelle saken skapte behov for prinsipielle 
avveininger av stor betydning for kulturminneforvaltningen nasjonalt, nemlig hvorvidt 
arkeologiske registreringer i naturfredningsområder krever dispensasjonsbehandling. Derfor har 
vi ved flere anledninger, først den 14.09.2015, og gjentatte ganger senere, anmodet om at vår 
klage sendes videre for avgjørelse. Vi gjorde dette senest i brev av 18.11.2015 (vedlagt). 
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FMVE oversendte klagesaken formelt til Miljødirektoratet først den 30.11.2015, og la da ved 
”senere mottatt informasjon”. 
NMM vil påpeke følgende feil og merknader i saksfremlegget (oversendelsesbrevet fra FMVE av 
30.11.2015): 
 

1. Anførsler i klagen. Punkt d). Vi viser her til FMVE sin tolkning av lovgrunnlaget i sitt 
vedtak av 09.09.15.  

2. Fylkesmannens vurdering. Punkt a). Det henvises her til Naturmangfoldlovens 
forarbeider (ot. prop. 52) om at verneforskrifter ikke bør ”åpne helt generelt for tiltak til 
vitenskapelige formål, da slike tiltak kan bety en belastning for det miljø som skal 
beskyttes”. Dette er FMVE sitt hovedargument for at det i utgangspunktet er 
ferdselsforbud for offentlige forvaltningsorganer som NMM i verneområder, med unntak 
for naturforvaltningsmyndigheten.  

Avslutningsvis i brevet utdyper FMVE dette med henvisning til Naturmangfoldlovens §§ 
8-12 og hevder at innenfor naturvernområder må museet søke dispensasjon fra 
verneforskriftene. Til denne lovanvendelsen vil vi bemerke følgende:  

§ 8, 1 ledd: NMM var høringsinstans for forvaltningsplanen for det aktuelle 
fuglefredningsområdet og kjenner godt til naturmangfoldet og effekten av påvirkninger.  
§ 9, Ut fra et ”føre-var-prinsipp” kan etter vårt syn kulturminneregistreringer over og 
under vann ikke påstås å ha større virkning på naturmiljøet enn alminnelig ferdsel. I den 
aktuelle saken her var bruken av sonar et moment som etter FMVE sitt syn kanskje 
kunne skape ”risiko for alvorlig irreversibel skade på naturmangfoldet”. Dog mente NMM, 
basert på erfaring at det ikke var det. I ettertid er dette bekreftet fra 
Havforskningsinstituttet. 
§10 Det er fri almen ferdsel i verneområdet, med unntak av visse typer 
vannsportutøvelse i visse områder, samtidig har fredningsområdet dokumentert mye fugl. 
Sammenlignet med omfanget av båtbruk i vernesonen, også utenfor skipsleden, vil en 
marinarkeologisk registrering ha minimal innvirkning på naturmiljøets samlede 
belastning.  
§11 Vi kan ikke se at arkeologisk registrering gjennomført som ordinær ferdsel er et 
”tiltak” som medfører miljøforringelse.  
§12 Vi anser at ferdsel med saktegående båt og dykking er miljøforsvarlige teknikker 
som ikke skader naturmangfoldet. Vi legger til grunn at det utvises aktsomhet overfor 
fuglelivet, slik verneforskriften for området bestemmer.    
 
Verken ved tidligere feltarbeid i Mølen fuglefredningsområde, eller i forkant av de 
planlagte ”Nesjar 2016” registreringene har NMM vurdert det som nødvendig å søke om 
tillatelse til ferdsel. FMVE fattet derfor sitt vedtak på sviktende grunnlag.  
 
FMVE opprettholder likevel kravet til dispensasjonsbehandling og grunngir dette med at 
(…) man da kan gi vilkår som kan redusere den negative effekten som tiltaket kunne ha i 
forhold til verneformålet. En slik saksbehandling utløser også en rett for interessenter, lag 
og foreninger til å påklage saken og dermed få et mulig inngrep i verneområdet prøvet 
for en overordnet instans. 
 
Likevel anser FMVE nå at (…) det kan være riktig å fjerne vilkårene gitt i vedtaket fra 16. 
September 2015. Høringsrunden til lag og foreninger ga heller ingen innsigelser. I 
høringsuttalelsen fra Norsk Ornitologisk Forening/Vestfold (12.10.15) heter det: Om 
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arkeologene går hensynsfullt frem burde det derfor ikke være noe problem med 
undersøkelsene. 

• Punkt b) og c) andre avsnitt: Det er ikke riktig at NMM har purret på Fylkesmannens 
avgjørelse i saken. Det må her være en e-post fra oss til FMVE av 27.08.15 det vises til. I 
denne orienteringen fremgår tvert imot at NMM anså at det ikke var grunnlag for å måtte 
søke dispensasjon for det feltarbeidet vi skulle gjøre. Usikkerheten var sonar, og dennes 
mulige skremme-effekt på dykkende ender. Her ba vi om at FMVE snarlig vurderte om 
de mente at det var nødvendig med dispensasjonssøknad for å kunne bruke sonar, samt 
beskrive hvilke informasjon en slik søknad skulle inneholde. Det er noe ganske annet 
enn å «purre på en avgjørelse».  

• Punkt d) andre avsnitt. Ferdsel i verneområdet er kun tillatt dersom den ikke forstyrrer 
fugl. FMVE gjengir verneforskriften feil, ordlyden i verneforskriften er «unødige 
forstyrrelser». Det ER fri ferdsel til vanns i fredningsområdet. FMVE sin lesning av 
verneforskriften ville bety ferdselsforbud for alle som ikke har hevd på bruk av det 
aktuelle sjøområdet fra før verneforskriften ble vedtatt. Alle forstår at det ikke er mulig å 
ferdes på vannet uten å bli sett av fugler. Som FMVE påpeker: fuglefredningsområdet 
Mølen har dokumentert mye fugl, jfr. Artsdatabanken. Dette til tross for at det kan 
dokumenteres at normal ferdsel til vanns inkludert dykking gjennom høst-vinter og 
vårsesongen, (og spesielt om sommeren selvsagt), er langt høyere enn det en 
marinarkeologisk registrering vil innebære. Norsk Ornitologisk Forening/Vestfold er inne 
på det samme i sin høringsuttalelse (12.10.15):  Det er allerede en del båttrafikk i 
området, både av hobbyfiskere og hyttefolk. Sjøorren som holder til her, og som er den 
arten vi er mest bekymret for, ser ut til å være ganske vant til båttrafikken og flytter seg 
sjelden langt om den blir forstyrret. Vår vurdering er derfor at ferdselen vi utøver i 
verneområdet er ikke ”unødig forstyrrende”. 

• Punkt d) fjerde avsnitt: FMVE fremstiller her saken som om ”Nesjar 2016” registreringene 
ville omfatte ferdsel i de etter FMVE sine faglige vurderinger mest sårbare delene av 
verneområdet i til sammen 40 timer. Dette er feil. NMM har som ansvarlig for de 
undervannsarkeologiske registreringene ikke gitt noen orientering om, eller søkt om, å 
registrere fra båt i slikt omfang i det området som er viktigst for dykkende ender. Det 
riktige timetallet er fire timer. Se epost fra NMM til FMVE av 27.08.15. (Det dreier seg om 
sonarkartlegging i 100-150 m brede sektorer på dybder mellom 3-10 meter ved 
Ringa/Fugløyrogn). Båtens fart under denne registreringen ville ha vært 2-4 knop, som er 
langt under tillatte fart i dette sjøområdet.  

• Punkt d) sjette avsnitt: Setningen: I øvrig del av verneområdet er det ut fra verneformålet 
ikke ønskelig med ferdsel ut over det som er eksplisitt tillatt. Registreringene vi planla å 
gjennomføre lå godt innenfor det som er ”eksplisitt tillatt”. Dersom et fredningsområde 
skal ha ferdselsforbud er det vanlig praksis at dette er eksplisitt regulert i forskriften. 
Både naturvernloven, som forskriften er utformet i medhold av, og naturmangfoldloven 
forutsetter dette. Forståelsen av at et ferdselsforbud bør være nedfelt i forskriften kan 
også forankres i allemannsretten. Det er enighet i Norge om at alle skal kunne ferdes fritt 
utenfor innmark med mindre det foreligger et klart forbud med hjemmel i lov. 

• Punkt e) FMVE gjengir verneforskriften feil. Båtrett er ikke det samme som båtfeste 
(båtplass). Kulturminneforvaltningen trenger ikke å ha hatt rett til båtfeste før 1981 
(verneforskriftens ikrafttreden). I henhold til forskriftens ordlyd er det tilstrekkelig at vi 
ferdes i fredningsområdet slik at vi unngår unødige forstyrrelser, og viser spesiell 
aktsomhet ovenfor rastende og beitende (dykkende) fugl. 



 

 

4 

 
 
NMM mener denne saken er ute av alle proporsjoner. Vi gjør oss kjent med grensene for 
naturfredningsområder i sjø, vann og vassdrag der vi gjennomfører forsknings- og 
forvaltningsoppdrag. Vi samarbeider også om oppsyn og formidling, eksempelvis med SNO. 
Dersom vi i denne aktuelle saken skulle ha planlagt å gjennomføre en arkeologisk utgravning i 
fuglefredningsområdet, typisk med flåte, pumper og annet støy, ville vi ha konsultert 
naturforvaltningen for å sikre at dette kunne gjøres uten, eller med så begrenset skade på 
naturmangfoldet som mulig.  
 
Vi presiserer at ferdselen vi har behov for å utøve i naturfredningsområdet er arkeologisk 
registrering. Dette er ikke ”tiltak” eller ”inngrep” men ferdsel. Vi, og Riksantikvaren er bekymret 
for presedensvirkningen om Miljødirektoratet opprettholder FMVE sin vurdering om at 
ferdselsforbud gjelder dersom det ikke søkes dispensasjon.  
 
I tidligere brev i denne saken har vi henvist til forvaltningsplanen for fuglefredningsområdet og vi 
finner grunn til å gjenta dette her. Den konkrete vurderingen av hva som skal regnes 
som ”Unødige forstyrrelser”, må gjøres først av utøverne av ferdsel, dernest av oppsynet og 
eventuelt av forvaltningsmyndighet og eller rettsvesenet.  

 

 

Vennlig hilsen  
Norsk Maritimt Museum 
 
 
 
Tori Falck         Pål Nymoen  
Seksjonsleder        Saksbehandler 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 

 

Vedlegg: 

Brev fra NMM til FMVE av 18.11.15. 
Mølen naturreservat. Uttalelse fra Riksantikvaren av 09.12.15 
Brev fra ”Nesjar 2016” til Miljødirektoratet av 10.12.2015. 
 

 
Kopi: Riksantikvaren, Vestfold Fylkeskommune, ”Nesjar 2016” v/Kjersti Jacobsen 



Mølen naturreservat
Nesse-Aarrestad, Ivar [ivar.aarrestad@ra.no]
Sendt:9. desember 2015 08:47
Til: Pål Nymoen; Tori Falck
Kopi: Greiner, Yngvild Solberg [Yngvild.Solberg.Greiner@ra.no]; Trøim, Isa [isa.troim@ra.no]

  
Riksan'kvaren+viser+'l+pågående+sak+om+arkeologiske+feltarbeid+i+Mølen+naturreservat.+Fylkesmannen+påstår+at
det+foreligger+et+ferdselsforbud+som+rammer+Norsk+Mari'm+Museums+ru'nemessige+forvaltningsoppgaver.
Avgjørelsen+i+saken+vil+være+prinsipiell+og+dermed+få+konsekvenser+for+praksis+i+'lsvarende+områder+i+hele+landet.
Dersom+Fylkesmannens+tolkning+legges+'l+grunn+vil+det+innebære+en+kraBig+begrensning+for+denne+typen
lovpålagte+forvaltningsoppgaver+for+alle+forvaltningsins'tusjoner+med+delegert+myndighet+'l+å+forvalte+statens
skipsfunn+og+kulturminner+under+vann.
+
+
Ivar%Nesse)Aarrestad
Seniorrådgiver
Seksjon.for.arkeologiske.kulturminner
+
Riksan1kvaren%)%Directorate%for%Cultural%Heritage
Dronningens+gate+13,+Pb.+8196+Dep.,+0034+Oslo
+

+
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Avgjørelse i klagesak -  Mølen fuglefredningsområde -
Fylkesmannen i Vestfolds dispensasjon for 
marinarkeologiske undersøkelser

Miljødirektoratet opphever Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 16. 
september 2015 hvor det ble gitt dispensasjon til marinarkeologiske 
undersøkelser i Mølen fuglefredningsområde. Direktoratets vedtak er begrunnet 
i at direktoratet ikke anser tiltaket som unødig forstyrrelse etter 
verneforskriften, og derfor ikke trenger dispensasjon.

Vi viser til Norsk Maritimt Museum (NMM) sin klage av 02.10.2015 på Fylkesmannen i Vestfold 

(Fylkesmannen) sitt vedtak av 16.09.2015. Klagen ble oversendt Miljødirektoratet (direktoratet) ved 

Fylkesmannen sitt brev av 30.11.2015. Vi viser også til NMM sitt brev av 10.12.2015 med 

tilleggskommentarer, senere telefonsamtaler med saksbehandler og e-post av 20.04.2015. Vi 

beklager at vi ikke fikk avgjort saken i løpet av mars, slik vi opplyste at vi tok sikte på i vårt 

foreløpige svar av 29.12.2015.

Saken gjelder i korthet klage på Fylkesmannens vedtak av 16.09.2015 hvor NMM på visse vilkår fikk 

dispensasjon til å utføre marinarkeologiske undersøkelser i Mølen fuglefredningsområde. Vedtaket

ble truffet i forbindelse med Fylkesmannens klageforberedende behandling av NMM sin klage på en 

dispensasjon for samme tiltak gitt 03.09.2015. I det nye vedtaket ble det lempet på vilkårene.  

Klager hevder at tiltaket ikke krever dispensasjon fra verneforskriften. Det klages også på 

saksbehandlingen. 

Lovgrunnlaget

Mølen fuglefredningsområde ble opprettet ved kongelig resolusjon 02.10.1981 med hjemmel i 
naturvernloven av 19.06.1970 § 14 andre ledd og § 9. 

Formålet med vernet er etter verneforskriften kapittel III:

«…å verne om et rikt og interessant fugleliv og bevare et viktig trekk- og 

overvintringsområde for vannfugl, spesielt av hensyn til overvintrende dykkender.»

Verneforskriften kapittel IV nummer 2 første ledd lyder:

Norsk Maritimt Museum
Bygdøynesveien 37
0286 OSLO Trondheim, 21.04.2016

Deres ref.:
2015046

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/9585

Saksbehandler:
Tone Standal Eriksen
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«Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, 

ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Verneforskriften kapittel V lyder:

«Bestemmelsene i punkt IV er til hinder for:

1. gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og 
forvaltningsøyemed

2. bruk av eksisterende fiskerett, strandrett og båtrett i samme utstrekning som 

tidligere, dog slik at det utvises spesiell aktsomhet over rastende og beitende fugl.»

Den generelle dispensasjonshjemmelen i verneforskriften kapittel VIII er erstattet av 
naturmangfoldloven § 48, jf. naturmangfoldloven § 77.  

Bakgrunn for saken

Prosjektet «Nesjar 2016» skal markere at det i 2016 er 1000 år siden slaget ved Nesjar sto. 

Prosjektleder er Kjersti Jacobsen, og når vi nedenfor viser til korrespondanse med «Nesjar 2016» så 
er det korrespondanse med prosjektleder vi mener. 

Formålet med de marinarkeologiske undersøkelsene er å undersøke om antydninger gitt i skriftlige 

kilder, stedsnavn og arkeologiske funn kan gi støtte for en hypotese om at slaget ved Nesjar (år 
1016) foregikk på sjø og/eller på de nåværende landområdene ved Mølen i Larvik. NMM er deltaker i 
prosjektet «Nesjar 2016» med ansvar for gjennomføringen av kulturminneregistreringene under 

vann. NMM er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør-
Norge. Blant deres hovedoppgave er å gjennomføre registeringer av automatisk fredede 

kulturminner under vann etter kulturminneloven. 

Undersøkelsene begynner med innledende sonekartlegging. Dernest må de dykke for å dokumentere 
og avgrense allerede kjente funnsted, samt gjennomføre dykkeregistering på eventuelle funnsted. 

Dykking er den viktigste delen av sonekartleggingen. Dykkingen foregår fra åpen båt, enten 
gummibåt eller en 17 fot båt beregnet for dykking og sonarkartlegging. Motortypen er stillegående 
4-takts motor som opererer innenfor 2-4 knop ved sonarkjøring eller stillestående/samme fart ved 

dykking. Båt og båtdykker ligger over/følger dykkeren og det dykkes med kommunikasjonskabel 
mellom båt-dykker. 

Hovedpunktene i tidligere saksgang

I e-post av 16.06.2015 fra «Nesjar 2016» til Fylkesmannen ble det opplyst om hvilke undersøkelser 

som skulle foretas i forbindelse med prosjektet, i hovedsak om undersøkelser på land, men også om 
de marinarkeologiske undersøkelsene som skulle foregå i september. Den 5.-6. august 2015 ble det 

korrespondert pr. e-post og telefon mellom Nesjar 2016 og Fylkesmannen. Da ble det fra «Nesjar 
2016» opplyst om at det i tillegg ville bli aktuelt med metallsøking i fjæra utenfor Værvågen 

innenfor Mølen fuglefredningsområde (annet enn de marinarkeologiske undersøkelsene). 

I e-post av 26.08.2015 til Fylkesmannen opplyser «Nesjar 2016» at det var viktig for dem å få 
avklaring på om de kunne gjøre søk i fjæra utenfor Værvågen. Samme dag (26.08.2015), sender 

Fylkesmannen en e-post til «Nesjar 2016», og opplyser at undersøkelsene på land kan foregå uten 
egen tillatelse av hensyn til verneområdet. Det opplyses videre at de marinarkeologiske 
undersøkelsene trenger tillatelse, og Fylkesmannen beklager at de ikke tidligere har innsett at de 

mangler kunnskap om virkning av sonar på fugl. I e-posten spørres det etter eventuell 
dokumentasjon på virkningen av bruk av sonar, og eventuelle tiltak for å redusere virkninger.  I e-

posten siteres dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48.  NMM får videresendt denne 
e-posten fra «Nesjar 2016». I e-post av 27.08.2015 til Fylkesmannen redegjør NMM for hvordan 
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undersøkelsene skal foregå, og kommer med nærmere opplysninger om hvilken type sonar som skal 

brukes. I e-posten opplyses det at saksbehandler aldri har observert at andefugler bryr seg mer om 
en saktegående båt som har en sonarfisk montert kontra en lik båt uten det, men at de ikke har 
annen dokumentasjon på at dette er problemfritt i forhold til dykkender.  NNM utaler videre at de 

ikke kan se at tiltaket er forbudt etter forskriften, men at dersom Fylkesmannen likevel kommer til 
at det kreves dispensasjon, så ber de om rask beskjed om dette, samt spesifisert nærmere hvilken 

dokumentasjon Fylkesmannen trenger. 

I vedtak av 03.09.2015 FM stilet til «Nesjar 2016», ga Fylkesmannen dispensasjon til 
marinbiologiske undersøkelser på blant annet følgende vilkår:

 Det skal være ornitolog i båten for å gi synspunkter på rekkefølgen av delområder 

som undersøkes. Ornitologen skal ha myndighet til å justere fart eller kurs for å 

unngå åpenbare forstyrrelser.

 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet.

 Båten skal ha overbygg for å skjule personene mest mulig.

I vedtaket opplyses det at Havforskningsinstituttet opplyser at den frekvens som skal brukes på 

sonaren, er langt over frekvensene som marine dyr oppfatter, og at det er lite grunn til å tro at slik 
lyd vil kunne oppfattes av noen dyr i vann. 

Vedtaket ble påklaget av NMM i brev av 14.09.15. 

Ved e-post av 15.09.2015 varslet Fylkesmannen «parter med rettslig klageinteresse» om klagen, og   

opplyst at Fylkesmannen regnet med å endre vedtaket på noen punkter, og at nytt vedtak ville bli 
truffet 16. september.

I vedtak av 16.09.2015 tar Fylkesmannen klagen delvis til følge ved å lempe på vilkårene. Vedtaket 

lyder:

«Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkte marinarkeologiske undersøkelse med grunnlag i
Naturmangfoldloven § 48, med vilkår gitt nedenfor. Vi legger avgjørende vekt på at dette 
er et engangstilfelle hvor det ikke er grunn til å regne med nevneverdige skader dersom 
vilkårene følges.
 Motor skal være i gang så lenge båten er i fuglefredningsområdet bortsett fra når

sikkerheten til dykkere tilsier at motoren må slåes av.
 Personene i båten skal enten skjermes mest mulig mot å bli sett av fugl på vannet, 

eller ornitolog skal delta i daglig planlegging av hvilke delområder som skal undersøkes 
eller være med i båten med myndighet til å kreve endret fart eller kurs for å unngå 
åpenbare forstyrrelser.

 Undersøkelsene skal gjennomføres og avsluttes så raskt som mulig høsten 2015.
 Tillatelsen skal være med i båten»

I vedtaket ble det presisert at Fylkesmannen ikke ville gi en eventuell klage oppsettende virkning, 

se forvaltningsloven § 42 om utsatt iverksetting av vedtak.

Vedtaket ble påklaget av NMM i brev av 02.10.2015. Det er denne klagen på Fylkesmannen vedtak 
av 16.09.2015 som nå er til behandling i direktoratet. 

I forbindelse med den forberedende klagebehandlingen, sendte Fylkesmannen (e-post 06.10.2015) 

saken til NOF Vestfold og Mølen ornitologiske stasjon til uttalelse. Vedlagt var foruten brev og e-
poster i saken:

 Flere kart som viser hvor undersøkelsene i forbindelse med Nesjar 2016 med skal foregå 

(var vedlegg til e-post av 16.06.2015 fra «Nesjar 2016 v/Jacobsen»)
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 «Dykkender ukevis 2000-2015 fra artsdatabanken artsobservasjoner 31. august 2015»

 «Vannfuglenes bruk av Mølen fuglefredningsområde gjennom et år, November 2007-

oktober 2008», utarbeidet av Naturplan

I e-post av 08.10.2015 til klager uttaler Fylkesmannen at dersom dykkerundersøkelsene likevel ikke 
kan gjøres før nyttår, så har de mye bedre tid til å gjennomgå vilkårene med klager. I svar samme 

dag opplyser klager at det er riktig at deres undersøkelser i forbindelse med «Nesjar 2016» må 
utsettes inntil videre. Klager opplyser videre at NMM ønsker at saken skal behandles i direktoratet 

selv om det tar lengre tid, fordi saken er prinsipielt viktig for klager.

NOF Vestfold og Mølen ornitologiske stasjon kom med uttalelser i e-poster av 12.10.2015. 

I e-post av 13.10.2015 orienterte Fylkesmannen klager om at de hadde mottatt ovennevnte 
uttalelser, og at uttalelsene gjør det aktuelt å lempe ytterligere på vilkårene. Fylkesmannen spør 

samtidig om når museet tar sikte å være ferdig med denne undersøkelsen. I svar på e-post samme 
dag gjentar klager at de ønsker at saken skal behandles i direktoratet, og opplyser at «videre mener 
vi som nevnt at virksomheten vår ikke er søknadspliktig etter dette lovverket, følgelig er det også 

prinsipielt viktig for oss å få behandlet denne klagesaken av hensyn til annet forvaltningsarbeid.».

Ved brev av 30.11.2015 oversendte Fylkesmannen klagen til direktoratet for endelig avgjørelse. I 
oversendelsesbrevet uttaler Fylkesmannen at nye opplysninger tilsier at det kan være riktig å fjerne 

vilkårene i siste vedtak. Oversendelsen var i tillegg til kopi av brev og e-poster, vedlagt Mølen 
ornitologiske stasjon sin uttalelse til utkast til forvaltningsplan for området som var på høring i 

2013.

I brev av 10.12.2015 til direktoratet, kom NMM med en tilleggsuttalelse. Uttalelsen var vedlagt 
uttalelser fra henholdsvis Riksantikvaren og «Nesjar 2016». I brevet opplyser klager at i forhold til 

arkeologiprosjektet «Nesjar 2016», så har tiden løpt ut. Klager hevder at Fylkesmannens 
saksbehandling, og vilkår i vedtak gjorde det umulig for dem å utføre de planlagte registeringene i 
forbindelse med Nesjar 2016». I følge klager dreier klagesaken seg i «prinsipp ikke lenger om denne 

enkeltsaken».

Direktoratet har etter at vi sendte ut foreløpig svar, vært i telefonkontakt med både «Nesjar 2016» 
og saksbehandler hos NMM om saksbehandlingstid.

Klagers anførsel

For nærmere begrunnelse for sin klage på siste vedtak, viser klager til sin klage av 14.09.2015 på 

Fylkesmannens første vedtak. Klagen gjelder saksbehandlingsfeil, og dels det klager mener er 
materielle feil i vedtaket. 

Klager hevder at saken har ført til behov for prinsipielle avveininger av stor betydning for 

kulturminneforvaltningen, hvorvidt arkeologiske registreringer i verneområder etter 
naturmangfoldloven krever dispensasjonsbehandling.

Nedenfor går vi tematisk gjennom klagers anførsler.

Tolkning av verneforskriften kapittel IV nummer 2 - «unødige forstyrrelser» 

Klager tviler på at forbudsbestemmelsen i verneforskriften kapittel IV punkt 2 om unødige 

forstyrrelser kan tolkes som et generelt forbud mot ferdsel på vannet, «som det jo betyr når 
«enhver form» leses som om det peker tilbake på «forstyrrelser» og ikke kun «skade og 

ødeleggelse».»

Klager påpeker at dersom et verneområde skal ha ferdselsforbud er det vanlig at dette eksplisitt er 
regulert i forskriften. Det hevdes at både naturvernloven av 1970 og naturmangfoldloven forutsetter 
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dette, og at dette synet også kan forankres i allemannsretten. Det hevedes at det er enighet i Norge 

om at alle skal kunne ferdes fritt utenfor innmark med mindre det foreligger et klart forbud med 
hjemmel i lov.

Det vises til utkast til forvaltningsplan som har vært på høring. Her heter det at «den konkrete 
vurderingen av hva som skal regnes som unødige forstyrrelser», må gjøres først av utøverne av 

ferdsel, dernest av oppsynet og eventuelt av forvaltningsmyndighet og eller rettsvesenet.» Klager 
tror dette er en klok strategi, og hevder at Fylkesmannen i denne saken har foretatt vurderingen i 

utøvernes og oppsynets sted uten at det forelå søknad.

I en tingrettsdom fra 2004, ble en person bøtelagt for surfing på brett i Mølen 
fuglefredningsområde. Surfingen ble ansett som unødig forstyrrelse. Klager er ikke enig i at denne 

saken er et relevant sammenligningsgrunnlag i denne saken.

Klager vurderer sin bruk av båt inne i fuglefredningsområdet som lovlig og ikke søknadspliktig, så 
lenge de passer godt på at ikke fugl som hviler eller spiser blir forstyrret av ferdselen deres.

Det påpekes at krav til dispensasjonssøknad i slike saker vil gjøre saksbehandlingstiden lengre, og 

dermed skape forsinkelser og ineffektivitet i forvaltningen.

Tolkning av verneforskriften kapittel V nummer 1 - tiltak i forvaltningsøyemed 

Klager hevder at det endrede vedtaket av 16.09.2015 ikke har vurdert «det faktum at vi utøver 
forvaltningsmyndighet innenfor Mølen fuglefredningsområde», men at det tvert imot er lagt til 

grunn at det er et engangstilfelle. Klager hevder at prosjektet som utløste saken ikke er en 
enkeltsak. 

Siste tiår har klager gjennomført en rekke befaringer under vann i fuglefredningsområdet. Flere av 

disse befaringene er gjort for å kartlegge og avgrense det til nå eneste kjente arkeologiske 
funnmaterialet som kan tenkes å ha sammenheng med sjøslaget.

I klagen redegjøres det for at det maritime landskapet ved Mølen har nasjonal verdi, og det 

opplyses blant annet at det her ligger gravminner fra en stor sjøtid i vår historie.

Tolkning av verneforskriften kapittel V nummer 2 – bruk av eksisterende båtrett

Klager hevder at unntaket for bruk av eksisterende båtrett i samme utstrekning som tidligere 
gjelder for dem. Dette begrunnes med at NMM (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) har hatt ansvar for 

forvaltningen av kulturminner under vann i Sør-Norge fra 1969, og har ferdes i området før 
verneforskriften trådte i kraft.  Fra klagers side hevdes det at «båtrett» ikke er det samme som 
båtfeste, og at kulturminneforvaltningen ikke trenger å ha hatt båtfeste før 1981.

Påvirkning på fuglelivet

Klager hevder at det ikke er mulig å ferdes på vannet uten å bli sett av fugler. Det hevdes videre at 
det kan dokumenteres at normal ferdsel til vanns inkludert dykking, gjennom året og spesielt om 
sommeren, er langt høyere enn det en marinarkeologisk registering vil innebære. 

Det opplyses at klager tidligere har gjort et stort antall dykk og anvendt sidesøkende sonar inne i 

verneområdet, og at det da er vist aktsomhet ovenfor fuglelivet. Deres erfaring er at de ikke har 
vært i nærheten av noe som kan kalles «skade, ødeleggelse eller unødig forstyrrelser», og at 

utfordringen har vært sikkerhet i forhold til trafikkert skipsled og øvrig båt- og vannsportaktivitet.

Det opplyses fra klager at det ikke er tale om 40 timer med undersøkelser, og at det riktige 
timetallet er fire. Det skal kjøres kun en gang over hvert område, med ca. 100-150 meter brede 

sektorer.
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Det påpekes fra klager at det i det påklagede vedtak er satt skjerpende vilkår, ved at det er satt en 

frist for når undersøkelsene skal være gjort (så raskt som mulig høsten 2015).

Saksbehandling

Klager opplyser at de har ikke har søkt om dispensasjon. Videre opplyser klager at de ikke har gjort 
det ved tidligere feltarbeid, og at de vurderte at det heller ikke var nødvendig i forbindelse med 

«Nesjar 2016». Ettersom tillatelsen ikke er omsøkt mener klager at det må undersøkes om 
Fylkesmannens vedtak er gyldig.  Klager ber om at det i klagebehandlingen vurderes om det var 
korrekt å behandle en orientering som en søknad om dispensasjon.

Klager påpeker at det kun er bruk av sonar som ble tematisert i Fylkesmannens e-post av 

26.08.2015, og dersom det hadde blitt opplyst om at bruk av en liten saktegående båt også er noe 
som vil utløse krav om saksbehandling, så hadde klagers redegjørelse av 27.08.2015 inneholdt flere 

opplysninger. Klager finner det kritikkverdig å ikke bli gitt mulighet til å forklare nærmere hva 
deres arbeid går ut på og at de ikke ble informert om at Fylkesmannen anså at det å ferdes på 

vannet i åpen båt krever dispensasjon.

Klager opplyser at de ikke har purret på noen avgjørelse, men at de i e-post av 27.08.2015 ba om 
snarlig opplysning på om sonarbruk krever dispensasjon og om hvilke opplysninger som eventuelt 
trengtes. Etter det hørte de ikke noe før det ble fattet vedtak 16.09.2015.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12

Klager opplyser at de kjenner området, og påvirkning på naturmangfoldet godt som høringsinstans 
for utkast til forvaltningsplan, jf. § 8. Når det gjelder § 9 uttaler klager at registeringene ikke kan 

ha større virkning enn alminnelig ferdsel. For bruk av sonar påpekes det at Havforskningsinstituttet 
har bekreftet at bruken av sonar her ikke medfører fare. Med tanke på § 10 uttaler klager at tiltaket 
vil ha minimal innvirkning på samlet belastning og viser til ferdsel som allerede foregår. Til § 11 

uttales det at de ikke kan se at tiltaket medfører miljøforringelse. Klager anser at ferdsel med 
saktegående båt og dykking er miljøforsvarlig teknikk. 

Andre innkomne merknader

NOF Vestfold

I e-post av 12.10.2015 konkluderer NOF Vestfold med at tiltaket ikke trenger å være til stor 

sjenanse for fuglene i området. Om arkeologene går hensynsfullt frem burde det ikke være noe 
problem med undersøkelsene. Det uttales videre at så lenge det det er snakk om bare en båt og 

denne ligger rolig på en plass vil ikke fuglene bli nevneverdig forstyrret. Området er stort og fuglene 
vil flytte til områder i nærheten. Det opplyses at det er en del båttrafikk i området, både av 

hobbyfiskere og hyttefolk. Sjøorren som holder til her, og som er den arten de er mest bekymret 
for, ser ut til å være ganske vant med båttrafikken og flytter seg sjelden langt om den blir 
forstyrret.

Mølen ornitologiske stasjon

I e-post av 12.10.2015 opplyser saksbehandler at han ikke har store motforestillinger mot at disse 
undersøkelsene foregår som beskrevet. Det uttales videre at det kan være et poeng at man 
konsentrerer arbeidet mest mulig i tid og rom.

Riksantikvaren

Riksantikvaren hevder at saken vil være prinsipiell og dermed få konsekvenser for praksis i
tilsvarende områder i hele landet. Det uttales videre at dersom Fylkesmannens tolkning legges til 
grunn vil det innebære en kraftig begrensing for denne typen lovpålagte forvaltningsoppgaver for 
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alle forvaltningsinstitusjoner med delegert myndighet til å forvalte statens skipsfunn og 

kulturminner under vann

Nesjar 2016 v/Kjersti Jacobsen 

Prosjektlederen stiller seg bak klagen fra NMM rettet mot saksbehandlingen. Det presiseres at 
Nesjar 2016 ikke har søkt om tillatelse til gjennomføring av marinarkeologiske undersøkelser. Hun 

hevder at redegjørelse under «sakens bakgrunn» i Fylkesmannens i oversendelsesbrev til 
direktoratet gir en uheldig og skjev framstilling. Hun har derfor i sin uttalelse gjort kronologisk rede 
for og gjengitt den korrespondansen hun har hatt med Fylkesmannen. Det refereres også til en 

telefonsamtale hun hadde med Fylkesmannen 05.08.2015, hvor det ifølge henne ble opplyst at 
hennes varsel av 16.06.2015 ikke ville få konsekvenser for fuglelivet. Hun slo seg til ro med dette 

svaret. Etter dette opplyser hun at hun for første gang (05.08.2015) sendte en reell søknad om å få 
bruke metalldetektor i langfjæra i Værvågen (ikke de marinarkeologiske undersøkelsene).

Prosjektleder tilføyer at det er svært mange som er skuffet over at de ikke har kunnet foreta det 

marinarkeologiske feltarbeidet i forbindelse med «Nesjar 2016». Det opplyses at det er bevilget 5,2 
millioner til prosjektet fra blant annet Kulturdepartementet, Vestfold fylkeskommune, Larvik 
kommune og mange store og mindre aktører. Av disse midlene er kr 800.000,- øremerket de faglige 

aspektene ved prosjektet, der de anser den marinarkeologiske undersøkelsen som den viktigste. 
Videre opplyses det at det skal gis ut en bok som baserer seg på resultatene fra de arkeologiske 

undersøkelsene i desember 2016, og at denne boka nå står i fare for å ikke kunne gis ut i forbindelse 
med jubileet. Det bes derfor om at direktoratet behandler klagen så raskt som mulig. 

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen opprettholder sin vurdering om at tiltaket krever dispensasjon, men råder 

direktoratet til at vilkårene endres. 

Tolkning av verneforskriften kapittel IV nummer 2 – unødig forstyrrelse

Fylkesmannen hevder at ferdsel i området kun er tillatt dersom den ikke forstyrrer fugl, med unntak 
av ferdsel gitt i forskriften kapittel V. Etter Fylkesmannens vurdering gir dette punktet i 

verneforskriften bare mening dersom annen ferdsel bare er tillatt når fugl ikke blir forstyrret.

Begrepet «enhver» som er brukt i bestemmelsen gjelder også for unødige forstyrrelser.

Fylkesmannen opplyser at ferdsel med stø kurs og fart i skipsleia gjennom verneområdet aksepteres 
i verneforskriften.

I utkast til forvaltningsplan har Fylkesmannen foreslått to delområder hvor de anser faren for å 

forstyrre fugl som så liten at det bør aksepteres økt aktivitet, for eksempel vannsport. I øvrige del 
av verneområdet mener Fylkesmannen at det ut fra verneformålet ikke er ønskelig med ferdsel 

utover det som eksplisitt er tillatt. Det er her dispensasjonsbehandlingen kommer inn ifølge 
Fylkesmannen, hvor man blant annet skal vurdere om forstyrrelsene likevel skal godtas, fordi den er 
nyttig, og om det eventuelt kan gjøres tiltak for å redusere forstyrrelsen. 

Fylkesmannen hevder at rettspraksis viser at forbudet mot unødige forstyrrelser skal tolkes strengt, 
og viser til at en person i en tingrettsdom fra 2004 ble bøtelagt for å ha kitet i samme del av 
verneområdet som nå skal undersøkes. Vedkommende hadde tidligere fått advarsel og informasjon 

om forbudet mot unødige forstyrrelser. 

Fylkesmannen har uttalt at de er enige i at det er lagt en streng tolkning av «unødige forstyrrelser» 
til grunn for deres vurdering. 
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Tolkning av verneforskriften kapittel V nummer 2 – bruk av eksisterende båtrett

I følge Fylkesmannen gjelder unntaket etablerte rettigheter som hører til, eller er sammenlignbare 

med eiendomsrett, eksempelvis rett til båtplass. Fylkesmannen påpeker at klager ikke har 
dokumentert at den båtbruk som sjøfartsmuseet utøvet, ga noen rett til båtplass i området.

Tolkning av verneforskriften kapittel V nummer 1 - tiltak i forvaltningsøyemed 

Fylkesmannen uttaler at offentlige forvaltningsorganer, utenom forvaltningsmyndigheten for 

verneområdet, ikke har noen generell tillatelse til å utøve sin virksomhet i naturvernområdene. Det 
vises i den forbindelse til forarbeidene til naturmangfoldloven, Ot.prp. 52 (2008-2009) hvor det 
heter «…bør imidlertid ikke verneforskriften åpne helt generelt for tiltak til vitenskapelige formål, 

da slike tiltak kan bety en belastning for det miljø som skal beskyttes…».

Det påpekes i vedtaket av 16.09.2015 at unntaksbestemmelsen gjelder verneformålet.

Fylkesmannen uttaler at en avklaring av spørsmålet om det kreves dispensasjon er viktig både for 
kulturminnevernet og for naturvernet, da det her blir gått en grense mellom lovverkene som vil ha 

presedensvirkning også for andre områder.

Påvirkning på fuglelivet

Fylkesmannen anså ikke at det kunne gjennomføres undersøkelser med båt daglig i 2 uker fra kl. 
10:00-14:00 i det angitte området uten å forstyrre fugl, særlig om høsten, vinteren og våren. Det 

opplyses at naturfaglige undersøkelser viser at fugler forstyrres også før de reagerer med flukt, ved 
at de avslutter søk etter mat eller hvile. Eksempelvis kan hjertefrekvensen hos fugl øke, og dermed 

energibruken, også uten flukt. Avstanden mellom fugl og kilden til uro som fører til flukt, kan være 
flere hundre meter. Utfordringene knyttet til å oppfatte endret adferd gjelder ikke minst dykkende 

fugl, som er spesielt nevnt i verneformålet. 

Fylkesmannen påpeker at kartskissen de har mottatt viser at undersøkelsene ikke skal gjøres i 
skipsleia, men i de deler av verneområdet som er viktigst for dykkende ender, med et unntak.

Fylkesmannen er enig med klager i at det er mye menneskelig aktivitet i området fra før. Det vises 

til naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning, og uttales at den høye belastningen tilsier at 
eventuelle tillatelser til ytterligere stressfaktorer og forstyrrelser vurderes strengt.

Fylkesmannen mener at de nye opplysningene fra Ornitologisk forening tilsier at det kan være riktig 

å fjerne vilkårene gitt i vedtaket fra 16.09.2015. Fylkesmannen uttaler videre at det synes aktuelt å 
vurdere presedens og terskel for hvilke vilkår som er rimelige i forhold til varighet og hyppighet av 
forstyrrelser. 

Fylkesmannen har ikke sterke synspunkter på når undersøkelsene heretter bør avsluttes, men gjør 

oppmerksom på at siste halvdel av juni synes å være den tid på året da verneformålet blir minst 
påvirket i det aktuelle området.

Saksbehandling

I vedtaket av 16.09.2015 beklager Fylkesmannen at de ikke innså at det var nødvendig å vurdere 

dispensasjon fra verneforskriftene før 26. august. Dette førte til at den mottatte informasjonen i 
stor grad ble lagt til grunn for deres vurdering av mulighetene for å gjøre unntak fra 

verneforskriften. Blant annet gikk det ut over museets mulighet til å gi god informasjon om tiltaket, 
og virkningene av dette på verneformålet. Det ble heller ikke sendt ut forhåndsvarsel til 

miljøorganisasjoner. Fylkesmannen uttaler at de i denne situasjonen hadde to muligheter. De kunne 
sende forhåndsvarsel til partene og de med rettslig klageinteresse med formelle frister for 
uttalelse, og med grundig informasjon om hvilke krav som stilles til søknader. Fylkesmannen antok 
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at søker var bedre tjent med en «hastebehandling», selv om det dermed ville bli nødvendig å stille 

strenge vilkår for å innfri føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9.  

I oversendelsesbrevet til direktoratet uttaler Fylkesmannen at det er klagers ansvar å søke om 
dispensasjon, og at de i e-post av 26.08.2015 orienterte om regelverket og at det kreves 
dispensasjon. Fylkesmannen hevder at anførslene om at orienteringene som ble sendt ikke var en 

søknad om dispensasjon, kun er til ugunst for klager. I følge Fylkesmannen purret både Nesjar 2016 
og NMM på Fylkesmannens avgjørelse, så det var ikke tvil om at det hastet. At klager ikke har brukt 

betegnelsen søknad på de opplysningene som ble sendt, er ifølge Fylkesmannen ikke til hinder for at 
Fylkesmannen kunne behandle dette som søknad, da dette helt klart var i klagers interesse. 

Fylkesmannen opplyser at de kompenserte for det noe mangelfulle beslutningsgrunnlaget ved å 

stille noen vilkår. Fylkesmannen kan ikke se at klager ville ha hatt noen fordeler av at saken skulle 
bli ytterligere utsatt. Dessuten hevder Fylkesmannen at eventuelle ulemper det opprinnelige 
vedtaket har hatt, ble rettet ved vedtaket av 16.09.2015.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12

Fylkesmannen uttaler at naturmangfoldloven §7 gjelder all offentlig forvaltning og skjerper 
forventningene ut over den generelle aktsomhetsplikten i § 6. NMM skulle derfor ifølge 
Fylkesmannen ha vurdert §§ 8-12 og begrunnet hvordan prinsippene følges opp i sin beslutning om å 

utføre undersøkelser. Dette hevder Fylkesmannen gjelder alle deres undersøkelser som kan påvirke 
natur. Innenfor naturvernområder mener Fylkesmannen at museet må søke dispensasjon fra 

verneforskriftene med utgangspunkt i redegjørelsene etter naturmangfoldloven, herunder hvilke 
tiltak museet vil sette i verk for å beskytte naturgrunnlaget bedre mot påvirkninger enn det som 

anses nødvendig utenfor vernede områder.

Direktoratets vurdering

Miljødirektoratet kan som klageinstans prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter, se forvaltningsloven § 34. 

Verneforskriften kapittel IV nummer 2 – unødige forstyrrelser

Denne bestemmelsen er med i mange verneforskrifter, men er likevel en bestemmelse direktoratet 

har lite praksis på.  

Et tiltak eller aktivitet må både anses å føre til «forstyrrelser» og være «unødig» for å være 
forbudt. Først når et tiltak anses som unødig forstyrrende er tiltaket forbudt og vil kreve 

dispensasjon fra verneforskriften.

Begrepet «enhver» peker på alle de tre alternativene i bestemmelsen; skade, ødeleggelse og 
unødige forstyrrelser. Dette støttes av bestemmelsens ordlyd. 

Forbudet kan omfatte tiltak som det ikke er satt konkret forbud mot i verneforskriften, for 

eksempel ferdsel. Etter vår vurdering bør man imidlertid være varsom med å anse en type 
tiltak/virksomhet som ble vurdert under verneprosessen, og som det ikke ble satt restriksjoner på i 

verneforskriften, som «unødig forstyrrelse».  

Unntaksbestemmelsen i kapittel V nummer 2 gir unntak fra forbudet mot unødig forstyrrelse i 
kapittel IV nummer 2. Forskriften kan likevel ikke forstås slik at all ferdsel som ikke følger av dette 

unntaket, bare er tillatt dersom ferdselen ikke er forstyrrende, og at slik ferdsel krever 
dispensasjon.  Til fylkesmannens uttalelse om at unntaksbestemmelsen bare har mening med en slik 
tolkning, vil vi bemerke at det er vist til unntaksbestemmelsen i kapittel V nummer 2 i 

forbudsbestemmelsen som gjelder vegetasjon i kapittel IV nummer 1. Det er ikke gjort en 
tilsvarende henvisning i kapittel V nummer 2 for fuglelivet. 
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En tolkning som medfører søknadsplikt for all ferdsel som er forstyrrende, og ikke omfattes av 

unntaksbestemmelsen i kapittel V nummer 2, vil etter vår oppfatning være vanskelig å forstå for 
brukerne av området.

Dersom det er meningen at det skal være ferdselsforbud i et verneområde er det praksis for at det 
tas inn en egen bestemmelse om dette i verneforskriften Det er ikke gjort her. Mølen 

fuglefredningsområde ble vedtatt som en del av «Verneplan for våtmarksområder med ornitologisk 
betydning i Vestfold fylke med opprettelse av 9 naturreservatet og ett fuglefredningsområde». I 

foredraget til kongelig resolusjon heter det: 

«Forslaget inneholder ingen ferdselsrestriksjoner bortsett fra Rødskjær…,  og tillater drift 
og vedlikehold av anlegg …. og bruk av eksisterende fiske-, båt- og strandrett»

Uttalelsen i kongelig resolusjon taler også mot å tolke forskriften slik at all ferdsel som ikke 

omfattes av unntaksbestemmelsene i kapittel V nummer 2, bare er tillatt dersom den ikke er 
forstyrrende. 

Dersom man i verneprosessen kommer fram til at det bør åpnes for en viss type tiltak, men at 

forvaltningsmyndigheten bør ha mulighet til å sette vilkår av hensyn til verneverdier, er det vanlig 
at det tas inn en spesifisert dispensasjonshjemmel for denne type tiltak i forskriften. Det er det ikke 
gjort for ferdsel i verneforskriften for Mølen. 

Det er tiltak som faktisk er unødig forstyrrende som er forbudt, jf. bestemmelsens ordlyd 
«Fuglelivet… er fredet mot enhver … unødige forstyrrelser.»  Når det gjelder begrepet 
«forstyrrende», mener vi at det ikke er nok for å rammes av forbudet at det er en teoretisk 

mulighet for at det kan forstyrre fuglelivet. Det må være tiltak/aktiviteter som erfaringsmessig vil 
føre til forstyrrelser og som er av et visst omfang eller varighet som rammes av forbudet.

Ved vurdering av om noe er «unødig» vil mulige alternative lokaliseringer, metoder og tidspunkt 

være viktige momenter. Om det er tale om samfunnsnyttig tiltak vil også være av betydning. Som 
nevnt ovenfor bør man være varsom med å anse en type tiltak som ble vurdert på vernetidspunktet 

og ikke satt restriksjoner på i verneforskriften, som «unødig».

Vi ser at vår tolkning kan være utfordrende for forvaltningsmyndigheten, da det ofte må innhentes 
nærmere informasjon for å kunne vurdere om et tiltak er forbudt etter denne bestemmelsen og det 

ikke kan stilles vilkår før tiltaket utføres.  I mange tilfeller vil den aktuelle løsningen være dialog 
mellom forvaltningsmyndighet for verneområdet og tiltakshaver, hvor forvaltningsmyndigheten kan 
gi råd om hvordan tiltakshaver bør forholde seg for ta mest mulig hensyn til fuglelivet.

I denne konkrete saken er det tale om undersøkelser som ikke kan foretas annet sted. Registrering 

av kulturminner må anses å være av samfunnsnyttig karakter. Det er ikke tatt inn 
forbudsbestemmelser knyttet til ferdsel i verneforskriften, og det fremgår av foredraget til kongelig 

resolusjon at ferdsel var et tema som ble vurdert på vernetidspunktet, uten at det ble vedtatt 
ferdselsrestriksjoner. Det foregår en del ferdsel med båt i området. Fylkesmannen har i 

oversendelsesbrevet til direktoratet uttalt at de ikke har sterke synspunkter for når på året 
undersøkelsen heretter bør avsluttes, og at nye opplysninger tilsier at det kan være riktig å fjerne 
vilkårene i det påklagende vedtaket.  

På bakgrunn av ovenstående legger vi til grunn at det konkrete tiltaket ikke kan anses som 
«unødig». Tiltaket er derfor ikke forbudt etter verneforskriften kapittel IV nummer 2 og krever 
derfor ikke dispensasjon. Direktoratet må derfor oppheve fylkesmannens vedtak av 16.09.2015, og 

tiltaket kan foretas uten dispensasjon.

Vi finner det etter dette ikke nødvendig å gå nærmere inn på om tiltaket kan og eventuelt i hvilken 
grad forstyrre fuglelivet.
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Vi presiserer at vår konklusjon baserer seg på en vurdering av det konkrete tiltaket og forskriften 

for Mølen fuglefredningsområde. Hvert verneområde har en egen verneforskrift, med eget 
verneformål og egne bestemmelser. Tilsvarende tiltak i andre verneområder må vurderes opp mot 
forskriftene for det verneområdet tiltaket skal utføres i. 

Tolkning av verneforskriften kapittel V nummer 2 – bruk av eksisterende båtrett

Vi tolker «båtrett» i denne sammenheng til å gjelde rett til å ha båter liggende/fortøyd ved en 
eiendom (ved brygge, i bøye eller i båtfeste på land), ikke ferdsel med båt generelt. I likhet med 
Fylkesmannen, er vår vurdering at unntaket ikke omfatter den ferdselen NMM foretar i forbindelse 

med sin virksomhet.

Tolkning av verneforskrifteten kapittel V nummer 1 – tiltak i forvaltningsøyemed

Slik Fylkesmannen har påpekt gjelder dette unntaket tiltak forvaltningsmyndigheten for 
verneområdet utfører eller initierer av hensyn til formålet med det aktuelle vernet. Unntaket 

gjelder derfor ikke for den forvaltningsmyndigheten andre etater utøver, herunder klagers 
forvaltningsoppgaver. Det samme gjelder for øvrig unntaket for tiltak i skjøtseløyemed i denne 

bestemmelsen.

Det har ikke direkte betydning for denne saken, men vi nevner likevel at Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren i oktober 2015 ga ut en veileder om «Kulturminner i områder vernet etter 

naturmangfoldloven»: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M420/M420.pdf  

Når det gjelder behandling av søknader om dispensasjon for vitenskapelige undersøkelser etter 
naturmangfoldloven § 48 viser vi til Miljødirektoratets veileder «Rundskriv om forvaltning av 

verneforskrifter» kapittel 7.6: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Januar-
2014/Rundskriv-om-forvaltning-av-verneforskrifter/

Saksbehandling

Ovenfor har vi konkludert med at tiltaket ikke krever dispensasjon fra verneforskriften. Det er 

derfor ikke nødvendig for vår avgjørelse å vurdere om tiltaket kan være ugyldig på grunn av 
saksbehandlingsfeil. Spørsmål knyttet til saksbehandlingen er imidlertid sentrale i klagen, og vi vil 
derfor knytte enkelte kommentarer til noe av dette.

Det er ikke en fast frist for når saker som gjelder dispensasjon fra verneforskriften, eller andre 

henvendelser knyttet til forvaltning av verneområdet, skal besvares. Det er forvaltningsloven som 
gjelder her. I henhold til forvaltningsloven skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre en sak uten 

ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse 
kan besvares, skal det sendes forhåndsvarsel, se forvaltningsloven § 11 a. I saker som gjelder 

enkeltvedtak skal det sendes foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en 
måned etter at den er mottatt. Fylkesmannen har beklaget at de ikke innså at det var nødvendig å 
vurdere dispensasjon fra verneforskriften før 26.08.2015.

I henhold til forvaltningsloven § 16 skal en part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte 

har uttalt seg i saken, varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt 
frist. Forhåndsvarsel kan unnlates når det ikke er praktisk mulig eller vi medføre fare for at 

vedtaket ikke kan gjennomføres, se forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav a. Videre kan 
forhåndsvarsel unnlates dersom vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at 

vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre 
grunner må anses åpenbart unødvendig.

Etter vår vurdering er det ikke nødvendig at en henvendelse bruker betegnelsen søknad eller er 

formet som en søknad, for at forvaltningsmyndigheten skal behandle saken som en søknad. Men det 
må vurderes om det er nødvendig å sende ut forhåndsvarsel, for å gi tiltakshaver mulighet til å 
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uttale seg og for at saken skal være så godt opplyst som mulig, se forvaltningsloven § 17. Forut for 

det første vedtaket, varslet Fylkesmannen om at det trengtes dispensasjon og ba om opplysninger 
knyttet til bruk av sonar.  NMM var ikke enig i at tiltaket krevet dispensasjon, men ba om snarlig 
opplysning dersom det faktisk var påkrevet med dispensasjon og hvilke opplysninger de da måtte 

kommet med. Fylkesmannen traff så vedtak uten å gi noe nærmere varsel, og har opplyst at de 
kompenserte for mangelfullt beslutningsgrunnlag ved å stille vilkår.  Vilkårene ble endret etter 

klage, hvor det kom nærmere opplysninger om tiltaket.  I ettertid kan man se at det mest riktige 
hadde vært å varsle at man ville behandle henvendelsen som en søknad, og treffe vedtak med vilkår 
knyttet til bruk av båt. Vi forstår det slik at Fylkesmannen valgte den løsningen de mente søker var 

mest tjent med. Fylkesmannen opplyser at de ikke kan se at klager ville ha hatt en fordel av at 
saken ble ytterligere utsatt (kort tid til tiltaket skulle utføres). Da vedtaket av 16.09.2015 ble 

truffet var klager klar over at Fylkesmannen la til grunn at tiltaket krevet dispensasjon, og hadde 
fått anledning til å komme med nærmere opplysninger om hvordan tiltaket skulle utføres.

Prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II

Fylkesmannen har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 ved sin saksbehandling. I saken 

er det i tillegg til erfaring hos forvaltningsmyndigheten, hentet opplysninger fra foreliggende 
rapporter og det er innhentet vurderinger fra fagmiljøer med kjennskap til området, jf. 

naturmangfoldloven § 8. Vår avgjørelse av klagesaken baserer seg i hovedsak på en tolkning av
verneforskriften kapittel IV nummer 2, og vurdering av om tiltaket er «unødig». Vi finner derfor ikke 
grunn til å vurdere prinsippene i §§ 9-12 nærmere i klageavgjørelsen.

Det for øvrig nylig kommet en ny veileder fra Klima- og miljødepartementet om naturmangfoldloven 
kapittel II: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/naturmangfoldloven-kapittel-
ii/id2481368/. Her omtales også bruk av prinsippene ved offentlig myndighetsutøving. 

Vedtak

Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 16.09.2015 oppheves. 

Miljødirektoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Berit Lein Finn Katerås

direktør naturavdelingen seksjonsleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  
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