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Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsplan for Salmar Genetics 
Vågstranda - Gbnr 193/2,26,43 og 50 og Gbnr 194/7, 20 og 26 - 
Vestnes kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 03.11.2020, i e-post fra Vestnes kommune, ovennevnte sak til 
uttalelse vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med 
bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for videre utvikling av bedriften gjennom ny bygningsmasse 
og areal. Planen medfører utfylling i sjø. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer at det er potensial for 
kulturminner under vann i tilliggende sjøområder, men anser faren for konflikt med slike som 
forholdsvis liten. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk befaring av 
planområdet. Vi vil likevel understreke at det ikke er gjort marinarkeologisk registreringsarbeid i 
området tidligere, og at det derfor ikke kan utelukkes at det eksisterer kulturminner under vann her. 
Vi anmoder derfor tiltakshaver om å utvise aktsomhet ved gjennomføring av arbeidet. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til reguleringsplanen, slik den foreligger, 
men minner om meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som 
kan være fredet eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks 
stanses og Møre og Romsdsal fylkeskommune eller NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. 
kulturminneloven § 14 tredje ledd jf. §§ 8 annet ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet ledd. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidet om dette, men står også selv ansvarlig 
for at det blir overholdt. 
 
Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i planbestemmelsene: «Dersom det under arbeid i 
tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann som fredet eller vernet i medhold av Lov om 
kulturminner §§ 4 eller 14, skal arbeidet straks stanses og Møre og Romsdal fylkeskommune eller 
NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.» 
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