MELDING OM SJØFUNN.

Meldingen gjelder : Vrak __
Gjenstand __
Annett __
Annett:
Iføge Lov om kulturminner av 9de juni 1978 nr 50 §14 er den som gjør funn i sjøen
forpliktet til å rapportere dette til forvaltende myndighet, eventuelt til det stedlige politi.
Melding om sjøfunn gjort dato :
År :
av finner(e):
Melding kan også sendes som epost, se adresser i oversikten under.
Navn:
Navn:
Adresse:
Adresee:
Tlf.:
Epost;

Tlf.:
Epost:

Er funnet gjort i området :
(forvaltningsområder)
A: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust- og Vestagder fylker.

Send meldingen til :
(forvaltende myndighet)
Norsk Sjøfartsmuseum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo
Tlf: 24114150
fellespost@norsk-sjofartsmuseum.no
Stavanger Sjøfartsmuseum
Muségt. 16, 4005 Stavanger
Tlf: 51842700
firmapost@stavanger.musuem.no
Bergens Sjøfartsmuseum
Postboks 7800
5020 Bergen
Tlf: 55549600
bergens.sjofartsmuseum@bsj.uib.no
NTNU-Vitenskapsmuseet
Seksjon for arkeologi og kulturhistori
Erling Skakkesgt. 47b
7491 Trondheim
Tlf: 73592170
arkeologi@vm.ntnu.no
Tromsø Museum
9037 Tromsø
Tlf: 77645000
Riksantikvaren
Dronningens gt. 13
0034 Oslo
Tlf: 22940400
postmottak@ra.no

B: Rogaland Fylke.

C: Hordaland, Sogn og Fjordane fylker samt
Møre og Romsdal fylke nord t.o.m. Haram
kommune.
D: Sør- nordtrøndelag fylker samt Møre og
Romsdal fylke f.o.m. Molde , og Nordland
Fylke t.o.m. Rana kommune.

E: Troms og Finnmark fylker samt Nordland
fylke f.o.m. Lurøy kommune og nordover.
F: Svalbard og Jan Mayen
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Fylke:___________________________
Kommune _________________________
Sted/område (øygruppe, fjord, farvann, distrikt):
Nærmeste angitte punkt i kartet ( grunne, holme etc.):
Posisjon: vedlegg helst kopi av sjøkart med funnstedet avmerket.
(Dersom du ikke har tilgang på sjøkart, kontakt museet og få tilsendt en kopi).
Sjø-/båtsportkart nr:________ Trykningsår: ______________
Bredde: _____ _______
Bunnforhold:
Dybde i funnområdet :

Lengde _______ ________

Datum: __________

Max : _____ meter. Min: ______ meter.

Bunnforhold :
Stein __
Sand __ Mudder __
Leire __
Vegetasjon:
Tett __
Åpen __
Utsatt for vind og sjøgang: Sterkt __
Middels __
Lite __
Ikke __
Strømforhold på bunnen:
Sterk __
Middels __
Lite __
Ingen __
Byggemateriale/Konstruksjon:
Tre __
Kravellbygget __ Klinkbygget __
Tre på metall __
Stål/jern
__
Klinket __
Sveiset __
Annett : ….
Beskriv hva som er sett av: kjøl, hud, spanter, garnering dekk, kne etc.:
(Legg gjerne ved skisser eller foto, helst med mål, eller fyll ut rubrikken på neste side):

Funnets antatte dybde nedover under bunnivå ; ________________ meter.
Andre typer konstruksjoner som bro-/byggekar, seilsperring etc.
Beskrivelse:
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Skisse av stedet.

Lag en skisse som kan brukes for lokalisering av funnet.
Legg eventuelt ved en kopi av sjøkart med funnstedet avmerket.

Hvis mulig få med største bredde og største lengde av funnområdet.
Hvis mulig få også med typiske kjennemerker i undervannsterrenget.

Skisse av funnområdet.
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Gjenstander.

Hva er sett av løse gjenstander? (Beskriv slike ting som : ankere, kanoner, spill, maskindeler,
murstein, ballast, keramikk, lærsaker, krittpiper, mynter, tauverk, blokker, jomfruer etc,).

Er gjenstanden tatt opp? Ja __

Nei __

Hvis ja, beskriv gjenstanden(e), helst med mål:

Hvor befinner gjenstanden(e) seg nå?

Kilder.

Er det tidligere hevet gjenstander herfra? I så fall hva, og hvor befinner de seg nå?
Hva førte til funnet?

Systematisk leting
Tilfeldig dykk
Mudring/anlegg
Fiske

__
__
__
__

Arkivopplysninger __
Trykte kilder
__
Sagn/tradisjoner __
Etter angivelse
__

Hvis opplysniger på stedet, oppgi hvem/hvor opplysningene kommer fra:
Hvis trykte eller skrevne kilder, oppgi nøyaktig kildehenvisning:
Hva går evt. sagn/tradisjoner ut på:

Diverse.

Er det andre som kan gi opplysninger i saken? Oppgi i så fall navn, adresse og tlf.
Legg gjerne kopier av skrevne kilder!
Følger det med noen funn til museet? Oppgi i så fall hva det dreier seg om:
Andre opplysninger av betydning:
Annett vedlegg: __________________
Sted :

Noter her dersom noen av vedleggene ønskes i retur.

Dato:

Underskrift:

Om rubrikkene ikke gir god nok plass, vedlegg gjerne supplerende beskrivelser/skisser på egne ark.
Nb. Nummerer vedlegg.
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