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 DETEKTORISTEN:  
En trussel mot kulturarven eller nyttige bidragsytere?  

- Om metallsøking i Norge og kulturminnevernets oppfatning av formålstjenlig 

kulturvern av løse gjenstander i pløyelaget   

  

John Kvanli, Rygene Detektorklubb og Lars Søgaard Sørensen, Rogaland fylkeskommune. 

 

Allerede for 30-35 år siden, da metallsøkeren for alvor ble 

tilgjengelig på det kommersielle markedet, ble den av 
mange i det arkeologiske miljøet ansett som en alvorlig 

trussel mot bevaring av kulturminnene. Oppfatningene 

baserte seg mye på, at det nå var fritt frem for alle å ta seg 

til rette med metallsøker. Denne holdningen ble blant annet 

uttalt i en artikkel i tidsskriftet Skalk, hvor arkeolog Christian 

Fischer fra Silkeborg Museum gjorde seg til talsmann for at 

metallsøkeren ikke kunne brukes ved arkeologiske 

undersøkelser og at bruken av denne skulle minimeres. 

(Fischer, 1983) Fischer var redd for at mange opplysninger 

skulle gå tapt og hadde således allerede den gang formulert 

denne frykten, som siden har vært et kjennetegn blant 

arkeologer. Samtidig var han dog også lykkelig og 
takknemlig for de funn som ble gjort og brukte gjerne disse 

i den videre forskning. Allerede fra starten har dette området 

således vært preget av motstridende følelser og meninger. 

Metallsøking er en lovlig hobby som kan utøves av alle i 
Norge såfremt man har grunneiers tillatelse og ikke kommer 

i konflikt med fredete kulturminner og loven om 

kulturminner. Enkelt og greit. Eller er kulturminneloven 

enkel, sett i forhold til metallsøking? Kimen til mange 

uenigheter og diskusjoner ligger i begrepet "kulturminner" 

som jo dekker både kulturmiljøer, faste kulturminner, synlig 

og usynlige, oppdagede eller ukjente - og også løse 

kulturminner. Mange fylkeskommuner i Norge i dag har en 

varierende grad av Ad-Hoc mentalitet hva gjelder 

oldsaksfunn og metallsøking, og det også gjenspeiler seg i 

varierende grad av praksis når kulturminnevernet skal 

håndtere oldsaksfunn og funnsteder når disse skal legges inn 

i databasen for kulturminnevernet, Askeladden. 

Flere fylkeskommuner behandler funnstedet som innkomne 

enkeltfunn eller der en samling gjenstander fra metallsøk 

kommer fra, veldig ulikt. Noen registrerer funnstedet som et 
«automatisk fredet kulturminne» (AFK), med til dels vide 

avgrensninger, uavhengig om oldsaksfunnet stammer seg 

fra pløyelaget eller ikke. Konsekvensen av dette blir at det 

ikke tillates ytterligere detektorsøk på lokaliteten. Andre 

fylkeskommuner skiller mellom pløyelagsfunn og funn fra 

uforstyrrete områder som f.eks. utmark, skog og beiter. 

Konsekvensen blir da, at funn blir registrert som et løsfunn 

med «uavklart» status og ikke som et AFK. Dermed tillates 

også fortsatt metallsøking i området. (Maixner, 2015)  

Forfatterne ønsker med denne artikkel å rette søkelyset på 

den manglende formålstjenligheten og de reelle 

konsekvensene og utfordringer som oppstår ved at 

fylkeskommunene praktiserer ulik registrering av funn, fra 

pløyelaget, og hvorvidt måten enkelte fylkeskommuner 

benytter lovverket på i dag, er av en bevarende art og har 

den tilsiktede og ønskelige effekt, sett opp mot 
kulturminnevernets hensyn og samfunnsverdi. Gir loven, slik 

den står i dag, og den varierende praktiseringen i 

kulturminnevernet vi ser rundt i Norge, hva gjelder 

registrering av detektorfunn i pløyelaget, åpning, mulighet 

og behov for å utforme en mer helhetlig strategi omkring 

detektorsøk og pløyelagsfunn? 

De viktigste elementene i en detektor-amatørarkeologs hverdag: 

pløyelaget, GPS, pennen, detektoren og spaden. Foto: Rygene 
Detektorklubb 

Mye har heldigvis endret seg siden Fischers artikkel. Bruken 

av metallsøker har gjennom årene vist sin nytteverdi ved 

flere anledninger, men også sine begrensninger. 

Diskusjonen har lenge bølget frem og tilbake i dette landet, 

både gjennom flere artikler men også på sosiale medier 

gjennom de siste par årene. Detektorister blir i stadig større 

grad anvendt i forbindelse med ulike typer av utgravninger, 

forskningsprosjekter og registreringer. Flere arkeologer har 

innsett at, under de rette forutsetninger, utgjør 

metallsøkeren et effektivt og nyttig hjelpemiddel.  

De rette forutsetninger omfatter mange ulike forhold og 

starter i den helt grunnleggende dialog mellom detektoristen 

og arkeologene på både fylkeskommunene og museene. For 

å få et samarbeide mellom partene på stand må det gjennom 

gjensidig dialog, informasjons- og kunnskapsdeling skapes 

tillit og respekt. Ofte er det gjengangere blant detektoristene 
som benyttes av museene og fylkesarkeologene på de ulike 

oppdragene. Slik er det nå også i all annen virksomhet i det 

daglige; man forholder seg best til dem man kjenner, stoler 

på og er fornøyd med og gjør en god jobb.  
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Detektorister er ikke en unison felles lik gruppering.  Den er 

et snitt av alle personligheter og mennesker man finner i 
samfunnet ellers på godt og vondt. Formålet til den enkelte 

detektorist varierer etter interessefelt. Noen er interesserte 

i oppløyde oldsaker i pløyejorda på jorder og det 

amatørarkeologiske aspektet. Andre søker på strender etter 

ringer og mynter, andre igjen søker etter meteoritter, 

mineraler, gjenstander fra 2. verdenskrig og nyere tids 

gjenstander i pløyelaget eller i skog og utmark. 

Hvordan skal arkeologien da forholde seg til de detektorister 

som av ulike årsaker ikke har denne kontakten og tilliten fra 

fagmiljøet?  

Grunnlaget for skepsisen eller den forskjellige praksis med 

ulik registrering fra enkelte fylkesarkeologer går på 

fylkeskommunens egen faglige og/eller ofte subjektive 

vurdering av området og hvorvidt funnstedet er å betrakte 

som en del av et kulturminne og om detektoristen med 

videre søk vil være i potensiell konflikt med 

kulturminneloven eller ikke. Graving etter utslag fra 

metallsøker kan potentielt forstyrre et kulturminne som 

f.eks. en grav eller underliggende strukturer eller intakte 

kulturlag når gjenstanden opp fra jorda.  

Frykten for kontekstforspillelse og potensiell ødeleggelse av 

mulige kulturminner er ofte grunnen som oppgis ved 

innføringen av et automatisk fredet kulturminne. Denne 

frykten og sannsynlighet kan være helt begrunnet, dog med 
en nødvendig presisering. I utmarksområder ligger 

gjenstandene ofte i urørte jordlag og dermed også i en større 

grad av kulturhistorisk kontekst. I dyrket mark derimot og 

for pløyelagsfunn, der detektoristen ikke graver lengre ned 

enn aktivitetene i forbindelse med landbruket normalt går, 

vil sannsynligheten for å kunne komme i konflikt med 

kulturminneloven være minimal. Vi har dog eksempler fra 

enkelte etterundersøkelser, der man har tilfeller at 

detektorister uforskyldt har gravd under pløyelaget. Så 

risikoen eksisterer også her, men vi er av den overbevisning 

at sannsynligheten for dette er liten og begrenset. I den 

forbindelse må vi poengtere at hvis gjenstanden er 
tilgjengelig for å nå med en metalldetektor, så er den også 

innen umiddelbar rekkevidde for plogen. Det er bare et 

spørsmål om tid for når dette skjer. (Vang Petersen 1991, s. 

49; Paulsson 1999, s. 44; Rundkvist 2008, s.120) 

I praksis er detektorsøk i dyrket mark en av de få muligheter 
kulturminnevernet har til å ha en kontroll på skadegraden 

landbruket gjør med mulige underliggende arkeologiske 

spor. (Feveile, 2015) Har man intensivt søkt av pløyelaget i 

et område og «tømt» pløyelaget for gjenstandsmateriale, 

skjer det trolig ingen større ødeleggelser fra landbruket på 

de underliggende lag. Men om der år etterpå på et slikt 

område, igjen begynner å finne gjenstander i pløyelaget, er 

det sannsynlig at bonden har begynt pløye dypere eller at 

gjenstandsførende lag under pløyelaget er i ferd med å 

ødelegges. Undersøkelser rundt Tissø i Danmark har 

gjennom en årrekke dokumentert slike forhold. (Jørgensen 
2000 & 2001) Metallsøking etter oldsaker i et forstyrret, og 

destruktivt pløyelag for metallgjenstander, foretatt under de 

rette forutsetninger med GPS-registrering og påfølgende 

dokumentasjon av funn, vil alltid være formålstjenlig for 

arkeologien, selv med risiko for minimale inngrep under 

pløyelaget. 

Grunnprinsippet i kulturminnevernet er at bevare 

kulturminnene slik de fremstår i dag, hvis det ikke står i fare 

for hard ytre påvirkning og ødeleggelse. Målrettet 

oldsaksjakt i skog og utmark har dermed ingenting med 

amatørarkeologi å gjøre. Det er kun på dyrkete arealer og 

områder, formålstjenligheten rundt amatørarkeologi og 

metallsøking gjøres gjeldene.  

Hvorfor brukes ordet «amatørarkeologi», og ikke bare 

metallsøking? En amatørarkeolog har med en metallsøker et 

helt annet formål med søket sitt enn selve gjenstandene. En 

amatørarkeolog ønsker å registrere og kartlegge et område 

på en systematisk måte og bruker derfor alltid GPS når 
denne registrerer funnene. En amatørarkeolog opparbeider 

seg mye kompetanse rundt gjenstandsgjenkjenning og 

bruker mye tid på korrekt gjenstandshåndtering og 

dokumentasjon av sin kartlegging. Dermed kan 

amatørarkeologen også bli en stor ressurs for 

kulturminnevernet og for forståelsen av hva som har rørt seg 

gjennom tidene på jordene. Og det er nettopp her en 

amatørarkeologisk interessert holder seg - på pløyde jorder 

og i pløyelaget. 

 

Det formålstjenlige skillet mellom pløyelag 

og uforstyrret mark 

I kulturminneloven står det ingenting nevnt spesifikt om 

metallsøking eller hvordan kulturminnevernet i praksis skal 

forholde seg til denne aktiviteten. Fylkeskommunene har, i 

mangel på en overordnet strategi og retningslinjer fra 

Riksantikvaren, innført en variabel praksis på området. I 

utgangspunktet skiller heller ikke kulturminneloven mellom 

pløyd eller forstyrret mark og utmark. Dette har resultert i 

at fylkeskommunene også har forskjellige praksis når 
innkomne funn registreres i Askeladden. I det ene fylke blir 

store områder av et dyrket areal definert som et automatisk 

fredet kulturminne på bakgrunn av innleverte funn fra 

pløyelaget. I andre fylker ser man mere pragmatisk på dette 

og her blir de samme typer funn, innlevert fra samme type 

kontekst registrert som et uavklart kulturminne. (Maixner, 

2015)   

At man definerer et funnsted som automatisk fredet på 

bakgrunn av funn gjort i skog og utmark, kan det ikke settes 

de store spørsmålstegn ved. I denne type kontekst er det 

ikke formålstjenlig å drive videre med en målrettet 

registrering og dokumentasjon av oldsaker siden 

størsteparten av disse, ligger «in-situ» og videre graving i 

området vil være av en ødeleggende karakter. Her kan det 

være formålstjenlig med en utvidet avgrensning av 

kulturminnet. I dyrket mark derimot er denne praksisen med 
å definere et funnområde, enten det gjelder deler eller hele 

jorder, som et automatisk fredet område etter ett eller flere 

innleverte funn, uforståelig og lite formålstjenlig for 

kulturminnevernet.  

Maskinell flateavdekking revolusjonerte arkeologien i det å 

finne bosetting i dyrket mark. Den negative bivirkning av 

dette, ble at man i større og større grad neglisjerte 

informasjonen fra pløyelaget, da der ikke lengre var 

ressurser til å undersøke dette nærmere. Finner man 

gjenstander i pløyelaget i dag, kan disse i langt de fleste 

tilfeller ikke settes inn i en tradisjonell, arkeologisk kontekst, 

siden plogen har forstyrret alt. Størsteparten av funn gjort 

med metallsøker gjøres fra 0-30 cm dybde i dyrket mark. 

Plogen går ofte dypere enn dette. 

Det å gjøre et skille mellom utmark og pløyd mark i forhold 

til registreringer av fredningsstatus relatert til løsfunn funnet 
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med metallsøker, er etter vor mening, det mest 

formålstjenlige og riktige. Både sett i lys av 
kulturminnelovens overordnede hensikt men også sett opp 

til hva som er mest samfunnsnyttig og formålstjenlig for 

arkeologien.  

Detektorister, opptatt av den eldste historien vår, skjønner 
dette og søker kun på dyrkete arealer. De har ingen 

intensjoner om å grave lengre ned i pløyelaget enn det 

plogen går. En metallsøker av det dyreste merket i dag har 

hverken teknologi eller kraft til å finne gjenstander dypt i 

pløyelaget, heller ikke er detektoristen interessert i å bruke 

masse tid og energi på å grave dypt på pløyde marker. De 

gangene man kan få utslag på over 30 cm i dybden, er det 

oftest et større jernfragment, et stort objekt, som eks en 

hjulkapsel, eller en større samling med store jern 

gjenstander.  

Samtidig er det i pløyelaget, at amatørarkeologer kan gjøre 

et stort arbeide for kulturminnevernet under gitte premisser. 

At erklære større arealer som et automatisk fredet 

kulturminne, grunnet løsfunn i pløyelaget mener vi blir feil 

vei å gå, ettersom ødeleggelser av løse og faste fornminner 

på pløyd mark skjer i et akselererende og alarmerende 
tempo. Gjenstander, som har blitt pløyd opp i pløyelaget, har 

allerede fått sin dødsdom. Det er bare tiden og 

tilfeldighetene som avgjør hvor lenge en gjenstand kan 

overleve jordbrukets påvirkninger. (Vang-Petersen, 1991 & 

Feveile, 2015)  

Detektorfunn av en fibel av bronse fra pløyelaget i Rogaland, som 
viser sterke tegn til nedbrytning og forvitring fra landbruket. 

En slik praksis med automatisk fredet status på pløyd mark, 

på gjenstander som fjernes fra jordet, gir en juridisk 

fredningsstatus, men hva hjelper dette når den praktiske 

konsekvensen blir annet enn likt? Den ytre påvirkningen fra 

landbruket får fortsatt holde på i uforminsket styrke på 

funnstedet. Det pløyes, harves og det sprøytes fortsatt i 

området. Det man oppnår, er ikke å legge forholdene til rette 

for bevaring av eventuelle andre, løse kulturminner i 

området slik lovens hovedformål skulle tilsi. Samtidig med 

fredningen stenges også adgangen til området for 
detektorister med både kompetanse og ressurser til å finne 

og dokumentere ytterligere løse gjenstander i pløyelaget.  

 

Løse kulturminner i pløyd mark 

Flere forskere og arkeologer har lenge ropt varsko og gitt 
uttrykk for høy bekymring for jordbrukets ødeleggelser på 

både faste og løse kulturminner på dyrkete arealer. En 

forskningsrapport fra Norsk Institutt for 

kulturminneforskning (NIKU) i 2008, anslår basert på et 

utvalg og befaring av 7226 kulturminner i Norge, at 

minimum 14 % av kulturminnene er ødelagt eller skadet. Av 

de kulturminnene som har gått tapt stod jordbruket for 47 
% av ødeleggelsene. (NIKU 2008) Dette er kun på de 

synlige, faste kulturminnene. Man har lite forskning og viten 

på hvilken skade jordbruket har på de usynlige og ukjente 

kulturminnene under pløyelaget. De løse kulturminnene 

nevnes ikke i rapporten.  

Kulturminnevernet har et overordnet ansvar for å påse at 

alle typer kulturminner blir ivaretatt på beste måte, inkludert 

løse gjenstander i pløyelaget. Vi stiller oss særdeles kritisk 

til måten enkelte fylkeskommuner har valgt å løse sitt ansvar 

på. Informasjonsverdien fra løse gjenstander har et stort 

potensial for å endre på betydelige deler av vår oppfatning 

av samfunnet i både bronsealder, jernalder og middelalder i 

Norge, slik det er tilfellet i Danmark. Som kulturminnevernet 

er innrettet i dag og i overskuelig fremtid, blir det ikke tilført 

flere ressurser til å ivareta de løse kulturminnene, som sakte 

men sikkert er i ferd med å pløyes bort. Problemstillingen er 
ikke akkurat av nyere dato, men det kan oppfattes som om 

kulturminnevernet stilltiende aksepterer at dette skjer.  

Det paradoksale i den nåværende situasjonen er, at 

kulturminnevernet lenge har hatt muligheten til å kunne 
benytte frivillig hjelp fra kompetente detektorister, som med 

en meget egnet og testet metode kan lokalisere disse 

gjenstandene og potensielle, ukjente bosetningsområder. 

Frivillige, som gratis kan hjelpe kulturminnevernet ved 

lokalisering, innsamling og dokumentering av slike områder. 

Allikevel velger flere fylkeskommuner å begrense dette 

bidraget. Når man innfører automatisk fredete kulturminner 

på grunnlag av løsfunn i pløyelaget, frasier man seg også 

muligheten for ytterligere informasjon og innfører i praksis 

et forbud mot metallsøking, på et juridisk spinkelt grunnlag. 

Hensikten med kulturminneloven, kulturminnevernets 

ansvar og hva som er til det beste for gjenstandene med den 
kilden av informasjon de innehar i dag, bør tillegges større 

verdi, og ikke tolkninger av lovens enkeltparagrafer, rutiner 

i den enkelte fylkeskommune eller hvorvidt 

fylkesarkeologene er personlig begeistret for metallsøking 

eller ikke. 

Detektorfunn fra pløyelag fra Tissø, Danmark og underliggende 

arkeologiske strukturer fra en stormannsgård fra jernalder. 
Data/illustrasjon: Lars Jørgensen, Nationalmuseet i København. 

Det er behov for en debatt av praksis med fredninger for 

løsfunn på pløyd mark og hvorvidt måten enkelte benytter 

lovverket på i dag, er av bevarende art og har den tilsiktede, 

ønskelige effekt sett opp mot formålet med 

kulturminnevernet og verdien for samfunnet. Det er ikke 
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alltid de enkelte gjenstandene man finner som er av den 

største arkeologiske interesse. Ofte kan selve funnstedet 
sammenholdt med en grundig kartlegging og god 

dokumentasjon si mye om hva som har rørt seg på plassen 

i tidligere tider. Selv om de ligger i forstyrrete jordlag, og 

plogen har flyttet gjenstandene nokså langt, har disse 

gjenstandene stadig en klar stedskontekst. (Paulsson, 1999, 

s. 48; Dobat, 2013, s. 708 og Jørgensen, 2000) 

Dessverre har man veldig lite forskning i Norge på graden av 

ødeleggelser på underliggende lag under pløyelaget. 

Observasjoner av arkeologer selv ved flateavdekking, 

spesielt i flatbygdene, viser dog et skremmende bilde og 

grunn til stor bekymring. Dype spor etter dreningsgrøfter, 

plogsspor og forstyrrete kontekster er ikke uvanlig i 

utgravninger over hele landet. 

Gjenstander fra pløyelaget er ikke uinteressante, 

kontekstløse løsfunn. De er løse kulturminner som henviser 

til mulige rester av faste kulturminner under pløyelaget. De 

har ikke et mindre, men en annerledes bevisverdi enn mulige 

underliggende strukturer og konstruksjoner. De er 

vitnesbyrd og et kildemateriale likeverdige med 

underliggende faste kulturminner. (Fabech, 2012 & 
Steinberg 1996). I flere områder har påvirkningen fra 

landbruket kommet så langt, at det knapt finnes 

arkeologiske spor etter faste kulturminner igjen. Disse 

steder er det bare gjenstandene i pløyejorden som enda har 

informasjonsverdi for det som engang har ligget på plassen.  

Et eksempel på dette er handelsplasser. Typiske 

handelsplasser er vanskelige å lokalisere ved bruk av 

tradisjonelle metoder, siden disse områdene er meget 

begrenset i utstrekning, og flere steder bare har vært brukt 

sesongmessig uten noen form for permanent bebyggelse.  

Detektorfunn fra pløyelaget fra handelsplassen i Randaberg, 

Rogaland. Røde markeringer er jernalderfunn, blå er 

middelalder. Vi ser enda sporene i gresset fra søkesjaktene 
fra fylkeskommunen. Mens middelalder funnene er over hele 

området, ser vi en mer konsentrasjon når det gjelder 

jernalder funnene. Illustrasjon John Kvanli på bakgrunn av 

GPS markeringer. 

Et eksempel på et handelsområde som strekker seg i tid fra 

vikingtid opp til 1600-tallet og som ble først påvist av 

detektoristen Thomas Aase i 2014, i Randaberg kommune, 

Rogaland. Området er preget av typiske handelsrelaterte 

gjenstander som hakksølv, arabiske, europeiske og norske 

mynter fra vikingtid og middelalder, vektlodder, 

hengesmykker, fibler mm. Det interessante er at 

metallsøkingen påviste over sekstitalls gjenstander fra 

pløyelaget i et lite område som var forundersøkt av 

fylkeskommunen, og frigitt til bygging av næringsbygg på 

grunnet lite arkeologiske spor i undergrunnen. Dette 

eksempelet viser at metallsøking i pløyelaget kan ha 
vesentlig verdi for forståelsen av et område, og kan utbygge 

resultatene fra arkeologien. 

Spesielt funn fra yngre jernalder og middelalder vil med 

maskinell flateavdekking ofte bli underrepresentert da disse 
spor oftest kun er å finne nær eller i pløyelaget. I så måte 

vil eventuelle detektorfunn kunne bidra med informasjon om 

kontinuitet for f.eks. en gård, gjennom hele jernalderen og 

middelalder, der de arkeologiske spor kanskje begrenser 

bosettingen til eksempelvis opp til folkevandringstid. Et 

eksempel på dette er funn fra merovingertiden. Flere 

metallsøkerfunn fra denne perioden har gjennom de siste 

årene været med til å endre oppfatningen av denne 

tradisjonelt «funnfattige» perioden.  

Ett enkelt løsfunn på en mark forteller ofte ikke noe mer enn 

hva gjenstanden i seg selv kan gi. Gjenstanden kan ha blitt 

ført med påkjørte masser, eller tilfeldig mistet. Skal man ha 

et mer troverdig bilde av hva som har rørt seg på marken 

opp igjennom tidene, trengs det flere funn og GPS plottinger 

som sammen kan frambringe indikasjoner for hva som har 

foregått der. Disse kan henvise til konsentrasjonsområder og 
spredningskarter som vil gi arkeologien mer å jobbe ut fra 

enn kun noen få vilkårlige enkeltfunn. Det er verdien av 

totalbildet, som er viktig.  

 En amatørarkeolog i ferd med registreringsarbeidet. Her 

med et gullanheng fra Hå kommune, Rogaland. Denne har 

vært del av en mye større gullbrakteat fra 

folkevandringstiden. Foto: Rygene Detektorklubb  

Gjennom de siste årene har det skjedd en holdningsendring 

i flere kulturhistoriske miljøer til den verdien detektorister 

utgjør. Dette gjelder spesielt i land som Danmark og 

Storbritannia. Og det rører på seg her i Norge også for all 

del. Men det mangler en overordnede og sammenhengende 

strategi rundt funn fra pløyelaget. 

 

Holdningsendringer og konstruktive 

debatter. 

Holdningsendringene gjennom de siste årene skyldes flere 

faktorer. En av de største er, at detektoristene selv har blitt 

mer profesjonell i måten de håndterer funn på og 

dokumentasjon av disse. I dag er det et gjennomgående 

krav at alle detektorister benytter GPS-registerering av 

oldsaksfunn. Det andre er, at databaser og metallsøkerforum 

er mere tilgjengelige på internettet. Samtidig er det 

opprettet flere grupper på sosiale medier med metallsøking 

som tema, som både har detektorister og folk fra 

kulturminnevernet som medlemmer. Alt dette har hatt stor 
betydning. Gjennom disse grupper har det vært enklere å 

skape kontakt og debattere ulike problemstillinger på 

området. På samme tid har folk fra kulturminnevernet blitt 

kjent med hva som rører seg i detektormiljøet og kan delta 

og komme med innspill i debatten.  
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De siste årene har man dog også sett en stor pågang av 

interesserte og uerfarne detektorister. Dette skaper en helt 
ny dynamikk på området og nye utfordringer for både 

erfarne detektorister og kulturminnevernet. Gjennom de 

siste årene er antallet av metallsøkerklubber også steget. 

Disse klubber har som formål å påvirke alle rundt seg til å 

drive med formålsvennlig metallsøking etter de 

retningslinjer og lover som er fastsatt. Disse er med til å 

samle interesserte i organiserte former, som gjør det enklere 

å drive med informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Gode 

holdninger og etikk innad i metallsøkermiljøene er viktig for 

en lovmessig og forsvarlig praksis, der resultatet blir flere 

veldokumenterte funn som blir dokumentert korrekt og 

innlevert. 

En grunnleggende forandring for samarbeidet ble lagt til 

rette da ansvaret for registreringen av innleverte løsfunn ble 

gitt fra landsdelsmuseene til fylkeskommunene. Dette betød 

i praksis at detektorister har sin egen fylkeskommune de 
skal forholde seg til ved innlevering av funn og ikke et 

museum som kanskje ligger geografisk sett, veldig langt 

unna. Dette skapte større nærhet og gjorde det enklere å 

starte dialogen.  

Det er ingen motsetninger mellom å legge forholdene til 

rette for seriøse detektorister, som ønsker gjøre et bidrag 

for kulturminnevernet, og samtidig drive forsvarlig 

kulturminnevern. Fokus bør hellere være rettet på de 

detektorister som ikke driver med formålstjenlig 

metallsøking sett opp mot løse kulturminner. Denne gruppe 

registrerer ikke funn med GPS, opererer ikke i pløyelaget, 

mangler tilstrekkelig dokumentasjon av funn eller ikke 

overholder kulturminneloven. Her må både 

metallsøkerklubbene og kulturminnevernet inn å påvirke og 

informere med gode holdninger, etikk og adferd slik at disse 

med denne interessen og formålet med søkene sine henvises 

til det formålstjenlige pløyelaget.  

Til sterk motsetning fra Danmark, har Norge kun i overkant 

av 3 % dyrket areal. Dette faktum alene bør oppfordre til en 

felles strategi for registrering av funn fra disse områder. Den 
indirekte konsekvensen av fredninger med status som 

automatisk fredet kulturminne på dyrket mark, blir at 

detektorister forbys å søke og registrere funn videre i 

området. Spredningskart over større områder med 

angivelser av konsentrasjonsområder for funn, som kan si 

noe om tidsepoker og typologi av gjenstandene, blir det 

således ikke mulig å produsere. 

Illustrasjon: Spredningen av i alt 497 detektorfunn i pløyelaget ved 
Nørholm, Danmark (Trier Christiansen, 2008) 

Det er i utgangspunktet ikke penger og monetære verdier 

som driver størsteparten av detektoristene. Det er den 

genuine interessen de har for historien og ønsket om å bidra 

til forskningen med de enkeltfunn som ligger i pløyelaget. 

Det er ikke bare de underliggende arkeologiske strukturer 

som er i ferd med å bli dyrket bort. Store maskiner, 

redskaper og sprøyting fra landbruket har en meget stor 

destruktiv virkning på oldsakene som ligger i pløyelaget. 

(Steinberg, 1996, Svensson, 2012 mfl). Faktisk er 
jordbrukets aktiviteter og særskilt pløying ansett av flere 

forskere til å være den største enkeltårsaken til nedbrytning 

av kulturminner i verden. (Wilkinson, 2006)   

Det, størsteparten av detektorister ønsker seg, er respekt og 

anerkjennelse for den innsatsen som gjøres ved innlevering 

og tilhørende dokumentasjon av innleverte funn. Mange 

detektorister opplever i dag kun en forbeholden takk for 
innleverte funn med henvisning til kulturminneloven og et 

forbud mot å søke på det samme jordet igjen ved 

innlevering. Dette blir i praksis oppfattet av mange som et 

egentlig forbud mot metallsøking, og henger ofte sammen 

med graden av rutiner den enkelte fylkeskommune 

praktiserer på området. Dette er lite formålstjenstlig for 

videre dialog og fremmer ikke mulighetene for et godt 

samarbeid.   

Det forekommer paradoksalt, at en empirisk vitenskap som 

arkeologien, ikke virker interessert i ny viten og en økning i 

gjenstandsmaterialet fra kontekster, man stort sett har 

oppgitt på forhånd ved arkeologiske undersøkelser. Når 

forskning og viten i andre land tydelig viser, hvordan 

kulturhistoriske gjenstander nedbrytes i pløyelaget, virker 

det ikke formålstjenstlig med en restriktiv tilgang og 

oppførsel overfor kompetente detektorister.   

En slik praksis ville ikke tilføre kulturminnevernet de 

oppdagelser og bedre forståelse for det forhistoriske 

landskap fra bronsealderen til middelalderen, som man har 

sett i Danmark gjennom de siste 10-årene. Forutsetningene 
for å kunne identifisere og lokalisere store sentralplasser 

som f.eks. Tissø og Gudme ville ikke være til stede med en 

restriktiv tilgang, hvor funnområder i dyrket mark fredes 

etter blott enkelte funn.  

Høsten 2012 fant Iohannes Sundberg, Tobias Bondesson og 

Tommy Olesen fra Rygene Detektorklubb, Danmarks 

foreløpig, største skattefunn fra germansk jernalder. Skatten 

lå delvis oppløyd i pløyelaget og bestod i alt av over 3000 

større og mindre enkeltgjenstander i sølv og gull, med en 

total vekt på over 7 kg. Hadde man stanset for metallsøk i 

området etter de første funn og tildelt området status som 

automatisk fredet kulturminne, med en hensynssone på 50 

meter som enkelte fylkeskommuner opererer med, så hadde 

man antageligvis aldri kunne dra noen fornuftig konklusjon 

på hva man hadde å gjøre med på stedet. Ingen arkeologer 

ville dra ut for å besiktige en funnplass med to hakksølv, og 
Danmarks største forhistoriske sølvskatt ville nok aldri blitt 

funnet.  

Hvis man ikke vet hva man freder på pløyd mark, og heller 

ikke kjenner omfanget, har en forståelse av stedet eller 
avgrensningene av det, hvordan kan man så være sikker på 

at man praktiserer et hensiktsmessig kulturminnevern? 

Bedrevet på en ansvarlig måte og under korrekte premisser, 

er metallsøking en ikke-ødeleggende metode på pløyd mark. 

Det kan derfor ikke anbefales å stenge for muligheten for en 

videre systematisk kartlegging av kulturhistoriske 

gjenstander i pløyelaget. Merverdien ved å fortsette denne 

innhenting av informasjon fra pløyelaget, er mye mer enn 

informasjonen enkeltfunn gir for området. Det vil givetvis 

ikke løse alle problemstillingene rundt kulturminnevernet av 

løse gjenstander i pløyelaget, men bidragene fra 

detektorister kan ikke «få skylda» for disse problemer.   

Et nytt verktøy som brukes i stadig større omfang er GPS-

tracking i forbindelse med metallsøk. Disse viser hvilke 

områder av den pågjeldende åker, som er gjennomsøkt med 

detektor og kan forbedre kartleggingen av store områder 
ved funnspredning og konsentrasjoner. Slike «søkespor» gir 

en bedre metodikk og systematikk og kan bidra til å få foreta 

en bedre prioritering ved eventuelle arkeologiske 

undersøkelser.  
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Illustrasjon av en privat detektorundersøkelse fra Ærø i Danmark, der 

30 detektorister gikk med GPS-tracking under søket for å 
dokumentere dekningsomfanget av området. 

 

Metallsøking i Storbritannia 

Storbritannia var i en lignende situasjon for en god del år 
tilbake. Man hadde en splittelse i kulturminnevernet, der 

mange var forbannet på oppblomstringen av metallsøking 

som hobby, og møtte detektoristene med en negativ 

innstilling om at dette var et «onde», man måtte ha kontroll 

på. Umiddelbart er det dog veldig naivt å tro at man kunne 

få total kontroll på et tusentalls enkeltindivider som søker 

rundt i hele Storbritannia.  

I dag er lyden i det offentlige rom en helt annen, selv om det 

selvfølgelig er arkeologer som holder seg til den 

oppfatningen om at metallsøkeren er et onde som må 

bekjempes. Slike oppfatninger har blitt gjort til skam 

gjennom de siste årene. I en artikkel i avisen The Guardian 

fra 2007, gikk den britiske kulturministeren, David Lammy, 

ut med en hyllest til detektorister i Storbritannia og kalte 

dem: "The unsung heros of UK`s heritage".  

Denne oppmerksomheten og ikke minst anerkjennelsen fra 

myndighetene, kom som et resultat av at British Museum 

hadde offentliggjort antallet av historiske funn som hadde 

blitt innlevert og dokumentert til det offentlig støttede 

prosjektet Portable Antiquities Scheme. Pr. november 2015 
er i alt 1,1 millioner kulturhistoriske gjenstander blitt 

registert i databasen siden den ble etablert i 2003. Av disse 

står detektorfunn for over 70 % av gjenstandene.  

Den britiske kulturminneloven er etter vår overbevisning 
mye svakere enn den norske, da denne har helt andre lover 

og regler, der blant annet løsfunn av kulturhistorisk interesse 

kommer inn under «The Treasure Act» av 1996, og blir 

gjenstand for en verdivurdering av et styre sammensatt av 

uavhengige antikvitetseksperter. Museene vil da etter denne 

verdivurderingen få førstemuligheten til å erverve seg 

funnet. Det sier seg selv at det er flere gjenstander som 

museene ikke kjøper eller får finansiert, selv om disse kan 

ha større kulturhistorisk verdi. Kjøper ikke museene 

gjenstandene, vil finner ha mulighet til å beholde 

gjenstanden selv eller selge den lovlig videre. 

Derimot har man dog fått til noe som har vist seg å være 

gull verdt for alle, The Portable Antiquities Scheme. Dette er 

en database som styres av British Museum, der 

museumsfolk tar hånd om funnene, registreringen og 

identifiseringen i en og samme database. Samtidig er det 
kontaktpersoner for hver region i Storbritannia som har 

kontakt og dialog med detektorister. Avstanden mellom den 

enkelte detektorist og kulturminnevernet er blitt meget kort, 

og kan nå sammenlignes med nærheten til fylkeskommunen 

i Norge. Man har i tillegg systematisert og koordinert alle 

løsfunn til en database som alle kan trekke lærdom fra.  

Portable Antiquites Scheme har pr. 2015 gitt opphav til over 

450 ulike forskningsprosjekter, enten fullført eller under 

utarbeidelse. Deriblant over 200 Master- og Ph.D.-

avhandlinger, 17 større nasjonale forskningsprosjekter samt 
en lang rekke publiseringer. (PAS, 2015) Storbritannia er 

naturligvis i en helt annen størrelsesorden i forhold til Norge 

og nødvendigheten for et tilsvarende apparat rundt en slik 

database for det norske gjenstandsmateriale er det knapt 

dekning for, men det viser at forskningspotensialet for løse 

gjenstander i pløyelaget er stort, hvis informasjonen og 

dokumentasjonen av disse blir systematisert.  

Her i Norge har det vært tilfeller på at løsfunn innlevert til 

museene har kun blitt registrert i museets arkiver, men ikke 

blitt delt og videreformidlet til fylkeskommunen og lagt i 

Askeladden. Det er også meget stor forskjell i hvordan 

kommunikasjonen og tilbakemeldingene til finnerne av løse 

gjenstander er fra både museum og fylkeskommunene. Med 

registreringsansvaret for slike løsfunn delegert over til 

fylkeskommunene, har vi alle muligheter for å kunne få 

samme utgangspunkt til at løsfunn i Askeladden kan bli 
gjenstand for større og mindre forskningsprosjekter. Men 

"kildematerialet" fordrer at man får det sannferdige, reelle 

funnbildet fram.  

 

Metallsøking i Danmark 

Som følge av en mye større problemstilling med hensyn til 

landbrukets negative effekt på kulturhistoriske gjenstander i 

pløyelaget, har man i Danmark innført en liberal holdning til 

å involvere detektorister i et felles løft for å praktisk talt 

«redde» funn fra pløyelaget. Arkeologer ved Nationalmuseet 

i København taler om ganske korte tidshorisonter, før 

gjenstander i pløyelaget er redusert til ukjennelige objekter. 

(Baastrup & Feveile, 2013) Med en dyrkningsgrad på 44 % 

av landskapet, kombinert med et høyt industrialisert 

landbruk, er dette blant de største problemene innenfor 

dansk arkeologi i dag. Disse erfaringer med å gjøre 

pløyelaget til detektoristenes «domene» har allerede nå 
resultert i en lang rekke forskningsartikler, rapporter og 

foredrag, som man bør ta ved lære av i det norske 

kulturminnevern.  

Dansk arkeologi har en lang tradisjon med å involvere og 
samarbeide med «amatørene» ved arkeologiske 

registreringer og utgravninger. Denne tradisjonen har 

resultert i en større bevissthet og større eierskap i 

befolkningen av kulturarvshistorien som et felles gode.   

Helt den samme tradisjon er på nåværende tidspunkt ikke 

gjeldende i Norge. Her utgjør spesielt den forhistoriske delen 

av kulturarvshistorien nesten utelukkende arkeologer og 

kulturminnevernet. Først når man kommer inn i historisk tid 

er det opprettet flere historiske lokalforeninger innen for 

ulike typer kulturminner. Det danske kulturminnevern har 

derimot lang erfaring i å involvere folket i det flere i Norge 

mener er og skal forbli arkeologenes fagfelt.  

Bevisstheten rundt kulturminner og en felles «bevarings 

ånd» hos et bredt lag av befolkningen, er noe vi i Norge også 

kan få med tiden, men da må ikke forhistorien kun være 

forbeholdt arkeologer. Forhistorien tilhører oss alle. 

Detektorister har en omfattende dialog og kontakt med 

bønder og grunneiere. Ofte opplever disse at der eksisterer 

en frykt for at der kan gjøres funn i pløyelaget. Mange 

bønder og grunneier sitter igjen med en feilaktig, men ikke 
desto mindre reel, frykt for at arkeologer skal komme ut og 

«båndlegge» jorden og at de selv må betale for en 

utgravning. Detektorister er med til å informere og få 
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rensket opp i disse myter som enda lever i beste velgående 

hos flere grunneiere. Dette er også et ytterligere aspekt av 
arbeidet, detektorister gjør i hobbyen sin. 

Kulturminnevernet og samfunnet er tjent med at grunneiere 

har en bevarende holdning til både løse og faste 

kulturminner, ikke en uvitenhet og grunnløs frykt.  

Danmark har gjennom de siste 25-30 år opparbeidet seg 

store erfaringer ved et tett samarbeid med detektorister i 

forbindelse med registrering av løsfunn fra pløyd mark uten 

umiddelbare fredningsrestriksjoner i pløyelaget. Det har 

både resultert i et større antall detektorister med interesse 

og kompetanse for amatørarkeologi, men også flere 

gjenstandsfunn og flere registrerte funnlokaliteter og større 

faglig viten. 

Grafen over viser utviklingen i antall nye funnlokaliteter som 

har levert oldsaksfunn fra 1970-2012. Rød stolpe viser uten 
detektor, blå stolpe viser andelen påvist med detektor. Kilde: 

Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer på grunnlag av 

data fra Nationalmuseet. 

Kulturminnevernet har dermed fått flere øyne ute på åkene 
og medvirker at man får foretatt registreringer av områder, 

der ikke umiddelbart er truet av regulær planarbeid. Dette 

medfører naturligvis også en del nye utfordringer for 

kulturminnevernet. Både i forhold til ressurser med 

registreringer, behandling av gjenstander som danefæ, 

konservering og dokumentering. Det er uten tvil både mye 

mer kostnads- og tidsbesparende å prøve å fortrenge og 

glemme de løse oldsakene som ligger i pløyelaget, enn det 

er å prøve å ivareta disse og den informasjonen de kan gi 

om fortiden.  

Mange nevner dette kostnadselementet når detektorfunn 

diskuteres. Felles for både detektorister, fylkeskommunene 

og museene, er ønsket at det skal bli delegert flere ressurser 

til å ivareta denne oppgaven. Løsningen må dog aldri bli at 

fortrenge disse funn, som av mange blir oppfattet som 

kontekstløse gjenstander.  

Allikevel er det også slik, at det er ikke alle detektorfunn fra 

pløyelaget som absolutt trenger konservering. I forbindelse 

med de mange, mindre fragmenter som finnes, er det jo 

informasjonsverdien bak som er det viktigste, ikke 
nødvendigvis selve gjenstanden. Mange av detektorfunnene 

har egentlig bare et behov for rengjøring og holdes tørt etter 

plogens herjinger. Til denne debatten hører derfor også en 

sterkere grad av prioritering av hvilke gjenstander og 

fragmenter som skal konserveres eller ikke. Mange 

arkeologer tenker på skjøre, sammensatte gjenstander av 

ulik material fra gravfunn når det handler om metallfunn og 

konservering, ettersom de normalt bare finner 

metallgjenstander i graver. Dvs. slike gjenstander som 

sjeldent eller aldri finnes i pløyelaget, da disse hurtig 

forvitrer i denne konteksten. 

Fakta dog er at den totale kunnskapen og det store 

forskningspotensiale som ligger i summen av disse 

løsfunnene, har revolusjonert måten de danske arkeologer 

og forskere oppfatter den eldre forhistorien på, og da spesielt 
for de rike metallførende periodene slik som bronsealder, 

jernalder og middelalder. (Vang Petersen 1991; Henriksen 

2000; Trier Christiansen 2008; Dobat 2013). Peter Vang 

Petersen, museumsinspektør ved Nationalmuseet har 

således kaldt den danske Danefæ-ordning for «(...) de best 

anvendte pengene i dansk arkeologis historie».  

De mange positive erfaringene vedrørende metallsøking og 

«den danske modell» er mange og ble i 2013 oppsummert 

av Andres Dobat i en artikkel i European Journal of 

Archaeology. (Dobat, 2013) I denne gjøres en evaluering, 

der i store trekk av de danske erfaringer med metallsøking 

de siste 30 år, som beskrives som en solid suksesshistorie 

for dansk arkeologi. Videre stiller han spørsmålet om det 

danske lovverket og den liberale modell kan regelrett 

overføres til andre land, i den tro at man oppnår samme 

suksesshistorie der. Dette mener Dobat ikke er tilfellet og 

argumenterer for at Danmark har helt unike sosiale og 

kulturelle faktorer som spiller inn på området.  
 

Det han poengterer dog er veldig interessant. Man kan 

naturligvis ikke regelrett kopiere dansk lov og kjøre en 

meget liberal linje over til et annet land, der det ligger lange 

tradisjoner og problemer med plyndring og der det ikke 

finnes forståelse for felles historie og en kultur for bevaring 

av kulturminner som allerede ligger høyt på 

samfunnsordenen. Men det å trekke det dithen at dette er 

helt unikt for kun det danske folk, er vel å dra strikken vel 

mye for en tolkning at den danske modellen ikke kan 

overføres til andre land med suksess. 

 
Essensen i artikkelen er, at det kreves flere ting i tillegg til 

lovverk og en liberal detektorpraksis, så som felles arenaer 

og positive påvirkninger, dialog, informasjon, rådgivning, 

samhandling, felles overordnede retningslinjer med det 

resultat at detektoristene deler en holdning som er forenlig 

med kulturminnevernets hensikt og formål.  

 

Kulturminnevernet i Danmark har en gjennomgående felles 

oppfatning hva et formålstjenlig kulturminnevern innebærer, 

når det kommer til metallsøking i pløyelaget og løse 

oldsaker. Den overordnede forståelsen og enhetlige 

strategien rundt metallsøk i pløyelaget må også på plass i 
Norge, hvis man skal få til samme suksesshistorie som det 

danskene har erfart. Bevissthet rundt felles forhistorie, 

arkeologi og bevaring av kulturminner følger ikke med 

fødselsattesten når dansker blir født. Denne oppnås 

gjennom en opplæring og kontakt med dette feltet i et 

samfunnssystem rundt som gir næring til denne holdningen.   

Museumsinpektør Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys 
Museer beskriver i sin artikkel fra 2006, forutsetningene for 

et godt samarbeid. Det skjer på det lokale planet, han sier: 

«Informasjon – informasjon – informasjon!». (Henriksen, 

2006) Et godt samarbeid krever en sterk dialog og 

inkludering som flere andre danske arkeologer har påpekt. 

Arkeologene i fylkeskommunene er i gang med å utvikle seg 

til den norske pendant for detektorister, som de arkeologene 

på de danske, lokale museer er for detektorister i Danmark. 

Forutsetningene på lokalt plan er dermed allerede til stede. 
Nøkkelen til et fruktbart samarbeid ligger i denne lokale, 

fylkesvise kontakten med detektorister, som er villige til å 

foreta sine søk etter kulturminnevernets premisser.  

 

Metallsøking i Norge 

På bakgrunn av medlemstall fra samtlige 

metallsøkerforeninger og -klubber i Norge, samt størrelser 

på ulike grupper på sosiale medier med metallsøking som 

emne, anslår vi at der finnes rundt regnet ca. 400 aktive og 

«synlige» detektorister i Norge. I tillegg finnes det et ukjent 

antall detektorister, som ikke er medlemmer noen steder 
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eller aktive i gruppene på sosiale medier. Denne gruppe 

utgjør et stort usikkerhetsmoment for kulturminnevernet, 
når bruken av metallsøker debatteres. Men som i 

Storbritannia, må det anses som værende utopisk å få full 

kontroll.  

Selv om metallsøkerforhandlerne i Norge oppleves som 
flinke til å informere om lover og regler for metallsøking ved 

salg av nye detektorer, så er det til syvende sist 

detektoristen selv som skal etterleve denne plikten og 

ansvar. Med et manglende nettverk i foreninger/klubber eller 

på sosiale medier er det naivt å tro at lovverket blir like godt 

overholdt av alle nye detektorister som starter med denne 

hobbyen. Metallsøkeren kan i tillegg like gjerne være kjøpt 

på nett fra både inn- og utlandet, eller som brukt metallsøker 

uten at graden av rådgiving om lovverket og etisk oppførsel 

følger med kjøper. 

Erfaringsmessig ser vi at en stor andel av de som kjøper sin 

første metallsøker og vil prøve seg på hobbyen, fort går lei 

og ikke lengre er like ivrig og aktiv etter kort tid. De har fått 

erfare at det ikke er så enkelt og lett å finne alle de 

«skattene» de drømte om, og at funnbildet bærer preg av 

mye søppel, og at det er langt mellom de gjenstandene de 

var interessert i å finne.  

Det tar masse tid, og trening for å bli en dyktig og kompetent 

detektorist, selv om «nybegynnerflaks» naturligvis også 

forekommer i denne hobbyen fra tid til annen. Mange som 
starter med metallsøking er heller ikke så opptatte av, eller 

kommer i kontakt med oldsaker med det første. De 

begynner, som alle andre, med å prøve forstå metallsøkeren 

sin, og ser gleden i de første funn som kan være alt fra en 

mynt eller en blyplombe fra 1900-tallet. Det er 

oppdagelseselementet og nysgjerrigheten hva som skjuler 

seg bak hvert signal som driver de fleste. Gleden og giveren 

etter å finne ut i etterkant hva man har funnet.  

Etterhvert blir denne søken og jakten ekstra spennende hvis 

man finner noe mer sjeldent, og gjerne litt eldre enn man 

tidligere har funnet. Og for noen oppstår interessen og 

fascinasjonen for oldsaker og den eldste historien vår, idet 

man finner sin første oldsak. Kanskje man ikke der og da 

visste hva man fant, men fikk forklart dette av mer erfarne 

detektorister. Da er det viktig at både detektorister med mer 

erfaring og kompetanse i samarbeid med kulturminnevernet 
skaper grobunn for en god forståelse av god adferd og gir 

videre informasjon og rettledning.  

Høyst sannsynlig er det en betydelig del av nye detektorister 

i dag, som ikke har satt seg tilstrekkelig inn i hverken lover 
og regler, retningslinjer og gode rutiner, samt fått en 

forståelse for hva som er viktig å få med seg av informasjon 

rundt funnet når man leverer dette inn. En GPS er vel 

kanskje ikke det første man tenker på å kjøpe etter å ha 

investert i dyrt detektorutstyr. Har man ikke god 

stedsregistrering og dokumentasjon bak gjenstandene, så er 

det bedre å ikke ta disse opp fra åkeren. Stedstilhørighet er 

oftest det eneste som er igjen av informasjonsverdi for 

oldsaker i pløyelaget. Følger ikke denne informasjonen med 

gjenstanden, er nytteverdien av funnet veldig svekket.  

Vi ser dessverre også at det er detektorister i det offentlige 

rom på sosiale medier som har store brister i kompetanse og 

mangel på forståelse for det arkeologiske perspektivet. 

Jevnlig er det tilfeller av uttalelser fra personer som viser en 

mer «fiendtlig» holdning til kulturminnevernet. Vi kan her 

kun spekulere på om dette skyldes manglende kompetanse 
og forståelse eller er en bevisst holdning som også viser seg 

i praktisk adferd og en manglende innlevering av pliktige 

funn. Vi er ikke blinde for, at det eksisterer er en del 

observasjoner som både kulturminnevernet og detektorister 

kan være foruten.  

Oppfatningen vår er, at ikke alt innen metallsøkermiljøet er 

rosenrødt. Det er ikke sort og hvitt, men oftest sjatteringer 
av gråsoner hos enkelte. Diskusjonene mellom arkeologer 

og metallsøkere føres oftest av de seriøse amatørarkeologer, 

som gjerne også ønsker å bli oppfattet som en seriøs, trygg 

ressurs for kulturminnevernet. Ofte ses det også at de 

problemstillinger som gjerne har en kritisk vinkling ikke blir 

direkte adressert og får en respons fra de detektorister som 

trenger det mest. Og da blir det dessverre ofte 

skyttergravtaktikk, der begge parter ønsker å fremstille sin 

oppfatning og sitt virke slik de synes beskriver sin egen 

oppfatning og aktivitet best. Vi tror det fortsatt kan gjøres 

mye mer innenfor metallsøkermiljøene, og mye mer 

preventivt i fra fylkeskommunene rundt det å drive 
informasjons- og holdningsskapende arbeide for å få fram 

bedre holdninger og praksis i den bredere detektorstand. 

Av de anslåtte 400 detektorister i Norge, anslår vi videre at 

150-200 er å definere som «meget aktiv» I begrepet «meget 
aktiv» legger vi detektorister som er jevnlig ute med 

søkeren, en eller flere ganger pr. uke i det som blir definert 

som «detektorsesongen». Sesongen for en detektorist styres 

naturligvis av årstidene, og for en som søker på pløyd mark; 

grøder, kornspiring, gresshøyde ol. Normalt er det lite 

metallsøking som skjer på pløyde marker mellom mai-

september, med unntak av når gressmarkene er blitt slått 

eller når enkeltvise marker blir tilgjengelige.   

 

Kartlegging av interesser og bruk  

I perioden 6.-15.november 2015 gjennomførte vi en 

kartlegging av interesser og bruk av metallsøker på to av de 

største detektorgruppene på Facebook. Gruppene 

«Metalldetektor i Norge» og «Metalldetektor og historie» har 

medlemmer som både er organiserte og ikke-organiserte 

detektorister. Tallgrunnlaget ble renset for å kunne gi en 

nærmere beskrivelse av formål og bruk av metallsøker for 

de norske detektoristene. 

Det ble spurt om interesser og formål med søkene, og hvor 

detektoristene vanligvis søkte. Det var mulighet til å både 

svare på ett eller flere alternativer for formål og interesser 

for søket, samt flere valgalternativer for hvilke områder man 

drev med metallsøking i.  

Statistikken nedenfor er fremstilt på bakgrunn av svarene 

som i alt 292 norske detektorister ga i kartleggingen. Dette 

antall mener vi derfor er stort nok til å kunne være 

representativt for å gi en beskrivelse av grupperingen av de 

«synlige» detektoristene i Norge.  

Man skal være klar over de mulige feilkildene som finnes i 

en slik kartlegging på internett. Et av disse er om noen av 

respondentene har svart mer «politisk korrekt» på spørsmål 

som omhandler søk i pløyelag versus utmark, men som i 

realiteten har annen faktisk adferd. Summen av gruppen 

som helhet vil nok dog være sannferdig og en representativ 
pekepinn for en nasjonal fordeling i både interessefelt og 
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formål med metallsøkingen, samt i hvilke området det søkes 

i Norge.  

Man må også huske på at de som har kjøpt metallsøker og 

fortsatt holder på med metallsøking etter de første 1-2 

sesonger, naturligvis vil på et eller annet tidspunkt søke seg 

mot likesinnede med samme hobby enten på sosiale medier 
og nett, eller mot organiserte detektorgrupper/ foreninger. 

Mens de igjen som har nettopp startet med hobbyen og 

prøver den ut den første tiden sannsynligvis ikke i samme 

grad har oppsøkt metallsøkermiljøet, og dermed ikke er 

representert i denne kartleggingen.  

Sesongmessige variasjoner på adferd er det også grunn til å 

stille spørsmålstegn om kartleggingen har fått tilstrekkelig 

fram. Dette vil sige når søkesesongen er slutt på pløyde 

marker grunnet grøde, vil da detektorister søke over til 

utmark for å bedrive hobbyen i de måneder søk på pløyde 

marker ikke er tilgjengelige? For de som har svart og gitt 

uttrykk for flere «søkesteder» eks. pløyemark og utmark vil 

nok det være dekkende å hevde at denne gruppen vil trekke 

ut til utmark i denne delen av «agurksesongen». 

Kartleggingen stilte spørsmål rundt interessefelt/ formål for 

søkingen og hva man mest hadde interesse for hos den 

enkelte. Her var mulige svaralternativ: ett eller flere valg:  

1. Oldsaker 

2. Nyere gjenstander, mynter og smykker 

3. Gjenstander fra 2.verdenskrig 

4. Meteoritter og mineraler 

Kartleggingen stilte deretter spørsmål om hvor man mest 

søkte. Her var det også lagt opp til kun ett eller flere 

svaralternativer man kunne velge: 

1. Søk på pløyde marker 

2. Søk i utmark/beiter/skog/fjell 

3. Søk i parker/ strender 

Man må huske på at metallsøking som hobby innebærer at 

man som detektorist ofte kan ha flere interesser og formål 

med søkene sine og også praktisere søkene sine på flere 

typer av områder. Noen andre har dog kanskje kun en 

primærinteresse eller formål, og søker kanskje kun etter 

dette formålet i et type område. Kartleggingen viser også 

denne miks av interessefelter og søkeadferd. 

 

Resultater av kartleggingen 

 Av utvalgets 292 respondenter svarte kun 17,8 % at de 

hadde «oldsaker» som primærinteresse og formål for søkene 

sine. Det er i denne gruppen vi finner et høyt innslag av 

amatørarkeologer. Videre er det 27,1 % som ligger i 

kategorien «oldsaksinteresse+ interesse for nyere ting». Det 
er her de nesten rendyrkede amatørarkeologer befinner seg. 

Oldsaksinteressen ligger her sammen med nyere 

gjenstander.  Hele 41,4 % av respondentene har svart de 

har primærinteresse kun for nyere gjenstandsmateriale. Vi 

ser også en større andel som har kun interesse for 

2.verdenskrig og/eller meteoritter/ mineralleting. 

2.verdenskrig interesse/formålsgruppen ligger med 4,8 % 

andel. 

 

 

Da vi spurte utvalgets 292 respondenter, hvor de søkte fikk 

vi et veldig interessant bilde frem. Dette på tross av at 

kartleggingen viser at man har en stor andel som ikke har 

oldsaker som primærinteresse, og at der er ca. 3 % 

landbruksjord i landet. Hele 66,4 % av personene i 

undersøkelsen svarte at de kun ene og alene søker på pløyde 

marker. 10,3 % svarte at de kun søker på 
utmark/beiter/skog eller fjell, og 14,7 % svarte de både 

søker i begge type områder.  

Dette viser at uavhengig av formål og interesser, søker en 

større andel av norske detektorister på dyrket mark. Og det 
har nok sannsynligvis å gjøre med at det på disse områder 

både er lettest å søke, grave og er mer sannsynligheter for 

å finne gjenstander nær bosettinger som har ryddet 

markene en gang i tiden.  

Oppfatningen av at mange detektorister søker i utmark, 

beiter, skog og fjell og står for en stor risikogruppe for å 

gjøre forstyrrelser av kontekstuelle arkeologiske spor, kan vi 

ikke gjenkjenne i denne undersøkelse. I hvert fall når det 

gjelder for de som har oppsøkt et detektorfellesskap på 

sosiale medier eller er organisert. For den andre gruppen 

som ikke er tilhørende i slike detektorfellesskap så kan man 

sannsynligvis ikke direkte bruke resultatene fra 

kartleggingen til å beskrive denne gruppen på samme måte. 
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Av utvalgets 292 respondenter hadde kun 52 personer svart 

at primærformålet og interessen for søkene ene og alene var 

oldsaker. Når vi går inn og ser hva denne gruppen videre har 

svart på i hvilke områder de søker, svarer 94,2 % at de kun 

ene og alene søker på pløyde marker.  

Det er en stor sammenheng mellom amatørarkeologi 

interessen/ formålet og valg av område for søket som skiller 

seg fra det totale utvalget der 66,4 % ene og alene oppgir 

pløyde marker som foretrukket område for søk. Det er dog 

5,8 % i gruppen som sier de målrettet søker kun etter 

oldsaker som formål, som sier de kun ene og alene søker i 

utmark, beiter, skog eller fjell. Dette er derfor også en 

gruppering, man bør invitere til dialog og forsøke at påvirke 

til aktivt søk på pløyde marker istedenfor. 

 

 

 

Når vi ser på gruppen som har svart «oldtidsinteresse 

/formål» sammen med «nyere gjenstander» teller denne 

gruppen 79 personer. Andelen som har svart at de kun ene 

og alene søker på pløyde marker er i denne gruppen hele 
78,5 %, til sammenlignet mot totalgruppens 66,4 %. Igjen 

ser vi at «oldsaksinteresse» har altså noe å si for hvor det 

prioriteres søk hen. Dog sier 17,7 % av de som har svart 

«oldsaksinteresse» sammen med «nyere tids gjenstander» 

at de søker overalt, hvilket betyder et miks av søk på alle 

type områder. 

 

 

 

Ser vi på gruppen som har svart at formålet /interessen 

primært er ene og alene på «Nyere tids gjenstander» så 

teller den 121 personer. Og vi ser at andelen av de som har 

svart at de kun søker på pløyd mark går ned til 64,5 %. Her 

kommer det mer inn et innslag av «miks» hvor man sier man 
går og søker der andelen for denne kategorien er 21,5 %. 

7,4 % av denne gruppen sier også at de mest og kun søker 

på utmark/beiter/skog og fjell til sammenligning fra den 

forrige forklarte gruppen som hadde nevnt oldsaksinteresse, 

der utmarksandelen var 3,8 %. 

 

Konklusjoner av kartleggingen 

Kartleggingen viser at mange har flere interesser og formål 

med hobbyen mens andre har et rendyrket interessefelt. 

Dette styrer også hva man svarer på spørsmålet om hvor 

man vanligvis søker. Kartleggingen viser også at de som har 

primærinteresse ene og alene for gjenstander fra 2. 

verdenskrig utgjør mye større andel av gruppens 

detektorister som søker i utmark/beiter/skog og fjell. På 

samme måte som en detektorist som er glad i hva enn han 

finner og har et bredt interessefelt i nyere tids gjenstander, 

tenderer også til å svare at denne søker på de aller fleste 

steder han har tillatelse og lov til å søke på. 

Kartleggingen viser også at en overveiende stor andel av 

detektoristene uavhengig formål /interesser med søket sitt, 

velger å praktisere metallsøkingen kun ene og alene på 

pløyde marker med hele 66,6 %. 

 Andelen som primært og alene sier de praktiserer 

metallsøking på pløyde marker stiger forholdsmessig med 

innslag av interesse for forhistorie og oldsaker. 

 Og for de som har oldsaker som primær-interesse /formål 

med søkene sine så svarer et stort flertall av disse (94,2%) 

at de kun søker på pløyde marker. Denne sammenhengen 

mellom «oldsaksinteresse»/formål og valget av 
«søkeområde» mener vi forklares med at gruppene med 

denne interesse har fått mer forståelse for det arkeologiske 

perspektivet, det kontekstuelle hensynet og 

formålstjenligheten av å drive «målrettet oldsaksjakt» i et 

forstyrret pløyelag på jorder. Med andre ord her ligger det 

detektorister som nok har hatt gode «læremestre» i 

fylkesarkeologer, eller fra noen andre i kulturminnevernet og 

kan tenkes også fra mer erfarne detektor amatør-arkeologer 

og miljøer.  
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Et utvalg av detektorfunn fra pløyelaget i Rogaland. Foto: 

Rygene Detektorklubb  

 

Erfaringer fra Rogaland 

Rogaland fylkeskommune er et av de fylkene i Norge som 

har hatt flere års erfaring med å praktisere en tilgang til 

metallsøking som er så tilnærmet lik «den danske modellen» 

det lar seg gjøre i Norge, når det gjelder detektorfunn av 

oldsaker fra pløyelaget.  

Da Rygene Detektorklubb ble etablert i 2006, fantes det 

meget få detektorister i Stavanger-regionen. Klubben tok 

derfor som noe av det første, initiativ til å få et samarbeid 

med kulturminnevernet på gang. Klubbens medlemmer 

hadde allerede fra starten stor interesse for den eldste 

forhistorien. Klubben fikk tidlig kontakt med et meget 

imøtekommende kulturminnevern i form av arkeolog Olle 
Hemdorff på Arkelogisk Museum i Stavanger. Han ble 

dermed klubbens første og kanskje viktigste mentor hva 

angikk arkeologi, oldsaker og ikke minst hva som ligger i 

formålstjenlig metallsøking, sett fra et arkeologisk 

perspektiv. 

Denne lokale, imøtekommende, informative og opplærende 

kontakten og dialog har været den primære årsaken for et 

fruktbart samarbeid mellom Rygene Detektorklubb og 

kulturminnevernet frem til i dag. Flere arkeologer på 

Arkeologisk Museum og Rogaland fylkeskommune er fortsatt 

viktige samtalepartnere, rådgivere og ikke minst medspillere 

for detektoristene, slik at disse har kunnet bruke sin 

interesse og hobby til å gjøre et nyttig bidrag og arbeid for 

kulturminnevernet i Rogaland.  

Skulle detektoristene søke etter oldsaker, ble det tidlig slått 

fast, at dette målrettede arbeidet skulle foretas innenfor 

noen meget spesifikke forutsetninger og premisser. Det 

skulle kun søkes på pløyd mark, og man skulle ikke grave 

lengre ned enn det plogen gikk. Alle funn som ble tatt opp 

fra marken, med selv den minste mistanke om kunne være 
innleveringspliktig, skulle måles inn med et GPS-koordinat 

eller måles inn på annen god måte. Meddelelse av funnet 

skulle skje så kjapt som mulig til kulturminnevernet. 

Dokumentasjonen og papirarbeidet skulle være 100 % i 

orden, når funnet ble levert inn.  

Med disse kjøreregler på plass ble der gitt tillit fra 

kulturminnevernet. Etter hvert som flere og flere kunne se 

det arbeide som ble lagt i disse registreringer, viste dette 

seg hurtig å være formålstjenstlig for kulturminnevernet. 
Disse prinsipper i samarbeidet mellom kulturminnevernet og 

detektoristene, samt de utsatte premisser for samarbeidet, 

er å finne igjen i retningslinjene for metallsøk i Rogaland 

fylkeskommune fra 2014. (Se appendiks)  

Som en konsekvens av disse regler og premisser for søket, 

er størsteparten av funnstedene på pløyde marker blitt 

registrert som et som løsfunn med uavklart fredningsstatus 

i Askeladden. Det var i kulturminnevernets interesse at 

detektoristene fortsatt kunne påvise, registrere og levere inn 

funn fra pløyelaget for at der kunne danne seg et mere 

helhetlig bilde av områdene over tid.  

Siden alle medlemmer i Rygene Detektorklubb som har 

denne interessen for oldsaker heller ikke retter søk etter 

disse i utmark, skog, beiter eller fjell, har metallsøkingen 

ikke medført funn av oldsaker i slike terreng, og heller ikke 

fremtvunget et behov for nødvendigheten av at funnstedet 

blir merket som et automatisk fredet kulturminne eller et 

umiddelbart behov for redningsutgravninger. Vanlig 

prosedyre i dag er således at registrere løsfunn gjort i 

utmarksområder som automatisk fredet kulturminne, inntil 
kulturminnevernet får gjort en vurdering eller undersøkelse 

av funnstedet. 

Etter hvert som flere og flere funn ble levert inn, og dess 

mer klubben økte sin kompetanse og viste hvilke holdninger 
og etikk denne stod for, inviterte kulturminnevernet i større 

og større grad klubben til at delta med detektorsøk på 

arkeologiske registeringer i fylkeskommunen og ved 

utgravninger på Arkeologisk Museum.  

Rygene Detektorklubb har gjennom de siste ti årene 

innlevert et meget stort gjenstandsmateriale fra pløyelaget 

fra både kjente historiske gårder, og hittil ukjente lokaliteter 

i Rogaland. De har gjennom dette arbeid og materiale påvist 

faktorer har flyttet på den arkeologiske oppfatningen av 

bosettingskontinuitet for gårder gjennom bruken av steder 

som f.eks. handelsplasser, importerte gjenstander, påvist 

nye fibeltyper som ikke var kjent i Rogaland tidligere samt 
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oppnådd en større forståelse for ulike tidsfaser i et område 

over en lengere tidshorisont. 

Klubben har også i samarbeid med Arkeologisk Museum og 

Rogaland fylkeskommune arrangert og gjennomført tre 

større detektorundersøkelser på forskjellige lokaliteter i 

fylket. «Rygene Undersøkelsen» avholdes nå hvert annet år 
og slike større undersøkelser er viktige arenaer, der 

kulturminnevernet og detektorister kan møtes og utveksle 

erfaringer og kunnskap. Slike undersøkelser har også blitt 

foretatt på Re, Gokstad i Vestfold og Missingen i Østfold de 

siste årene. 

 

Konklusjon  

Kulturminnevernet i Norge har et økende behov for at få på 

plass en helthetlig strategi og handlingsplan rundt 

gjenstander i dyrket mark og bruken av metallsøkere. 

Samtidig er der også bruk for mere forskning, viten og 

oversikt over hva dette arbeid vil gi av verdi for 

kulturminnevernet. 

En slik strategi bør utarbeides av alle ledd i 

kulturminnevernet fra Riksantikvaren og landsdelsmuseer til 

fylkeskommunene under de rette forutsetninger i samarbeid 

med representanter for den organiserte del av 

detektoristene. I tillegg bør også universitetene fokusere og 

legge til rette for videre arkeologisk forskning på området, 

både hva gjelder både skaden på eventuelle kulturhistoriske 

kontekster under pløyelaget og nedbrytningen av 
kulturhistoriske gjenstander i pløyelaget, men også en 

videreførelse av de erfaringer og resultater som gjøres i 

fylkeskommunene. 

I dag teller Rygene Detektorklubb i alt 48 medlemmer fra tre 
land: Norge, Sverige og Danmark. Medlemmene kommer fra 

flere fylker, som også derfor erfarer hva det praktisk vil si 

med varierende grad av intern praksis i de ulike 

fylkeskommuner imellom. Mens funn vekker begeistring i det 

ene fylke, kommer detektorforbud og pekefinger frem i et 

annet. Medlemmenes motiv, adferd, dokumentasjon og 

kompetanse er den samme, men blir allikevel møtt med 

forskjellig konsekvens i ulike fylker fra samme 

kulturminnevern. Dette illustrerer tydelig behovet for en 

helhetlig strategi på området. 

I stedet for å proklamere ordrett fra en kulturminnelov som 

ha til formål å forhindre personer i at gjøre fysiske 

ødeleggelser på faste kulturminner, så bør vi se på hvilke 

rammer kulturminneloven gir mulighet for å inndra den nytte 

andre land rundt oss har fått av metallsøking på pløyd mark, 

med en overordnet forståelse av at vi skal innsamle og bruke 
den kunnskapen disse løsfunn kan gi oss i dag. Dette er 

nødvendig før gjenstandene blir omgjort til ugjenkjennelige 

nedbrutte metallstumper og taper hele sin kulturhistoriske 

verdi. (Paulsson 1999, s. 45, Baastrup & Feveile 2013, s. 

291–293, Svensson 2013, s. 138) 

«Lær av Danmark» sier tilhengerne av et styrket samarbeid 

mellom detektorister og kulturminnevernet. Kanskje vi heller 

burde si: Lær av de fylkeskommuner, som har fått til et 

velfungerende samarbeide. Hvilke elementer av overordnet 

tanker, tilnærming, retningslinjer og intern praksis har disse 

fylkeskommuner gjort, som kan vise til et godt samarbeid 

med detektorister? Man behøver ikke finne opp hjulet på 

nytt, hvis noe virker etter formål og hensikt. 

Større kompetanse om oldsaksfunn og større forståelse av 

arkeologi, oppstår først når detektoristen mottar en ballast 

av informasjon og veiledning fra arkeologene. Størrelsen på 

denne ballast avhenger både av hvor sulten på informasjon 

detektoristen er, men også hvor villig arkeologene er til å gi 

og delta i denne dialog. Begge parter er derfor nød til å 

komme hverandre i møte i dette samarbeid. 

Erfaringene fra Rogaland er gjennomgående positive når vi 

snakker om metallsøking og funn fra pløyelaget. De 

problemer og risikofaktorer som dog tas frem rundt 

metallsøking skal man ta på alvor og adressere, rettlede og 
informere. I de tilfellene der ingen lover, retningslinjer, 

etikk, veiledning og informasjon nytter, skal disse personer 

stoppes. 

Gjennom de siste årene har også Rogaland sett en kraftig 
økning i antallet av interesserte i metallsøking, hvilket 

foreløpig har resultert i at der nå finnes fire 

metallsøkerklubber med virkeområde i fylket. Dette stiller 

ekstra utfordringer for kulturminnevernet, men 

fylkeskommunen har fått positive tilbakemeldinger fra 

samtlige klubber omkring lovverk, retningslinjer og etikk 

omkring metallsøking. Der ligger også avtale om foredrag og 

informasjonsmøter for to av disse nye metallsøkerklubber 

pr. vinteren 2015. Kulturminnevernet er noe som skal 

komme hele befolkningen til gode og forvaltningen er derfor 

også nød til at komme de krav i møte som stilles av 

befolkningen. Kun gjennom dialog og inkludering oppnår vi 
bedre forståelse for viktigheten av et aktivt og velfungerende 

kulturminnevern. 

Ønsket er, at kulturminnevernet med slike tiltak fanger opp 

både nybegynnere så vel som mere erfarne detektorister i 
som hverken Arkeologisk Museum eller fylkeskommunen har 

fått kjennskap og dialog med. En slik proaktiv innsats er også 

medvirkende til at detektoristene er klar på hvilke krav, 

premisser og forutsetninger som ligger til grunn for deres 

nye hobby. I flere fylkeskommuner kommer denne dialog 

først på gang, når den enkelte detektorist innleverer sin 

første oldsak.  

Det videre samarbeid mellom detektorister og 

kulturminnevernet må dog foregå på arkeologiens premisser 

og forutsetninger. Det er derfor også viktig at der oppstår en 

felles oppfatning av verdien av disse «kontekstløse» 

gjenstander fra pløyelaget. Dette er ikke betydningsløse 

gjenstander, som har mistet sin verdi blot fordi funnet ikke 

ble gjort «in situ». De danner et spredningskart over 

tidligere aktiviteter i det pågjeldende område og kan 

inneholde viktige indikasjoner og spor i forbindelse med 

arkeologiske undersøkelser. 

Det er naturligvis viktig å kjenne begrensningene for 

metallsøking, men et bedre samarbeid mellom 

kulturminnevernet og detektorister vil skape grobunn for 

ytterligere forskning og bedre viten.  

 

Takksigelser 

Denne artikkelen har blitt til med god hjelp fra flere hold. For 

datagrunnlag, ideer, råd, innspill og kritikk vil vi gjerne takke 
medlemmer av Rygene Detektorklubb, arkeolog Olle 

Hemdorff, Arkeologisk Museum, UiS, arkeolog Lars Pilø, 

Oppland fylkeskommune, professor Dagfinn Skre, 

Kulturhistorisk Museum, UiO, Håkan Svensson samt 

arkeolog Martin Rundkvist, Umeå Universitet. Også stor tak 

til administrator på metallsøkergruppene på Facebook: 

«Metallsøking og Historie» og «Metallsøking i Norge», for å 

legge ut spørsmålene for kartleggingen vår til sine 

medlemmer. 
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APPENDIKS 

Retningslinjer for bruk av metallsøker i 

Rogaland. 

Kilde: http://www.rogfk.no/Vaare-

tjenester/Kulturarv/Retningslinjer-for-bruk-av-

metallsoeker-i-Rogaland 

Mange som er interesserte i historie og forhistorie bruker 

metalldetektor for å finne metallgjenstander av historisk 

verdi. Dette er en spesialisert hobby som krever en del av 

utøveren, både av den rent tekniske gjennomføringen, 

gjenkjenning av gjenstander og lovverk en bør kjenne til. 

Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune har derfor 

skissert noen retningslinjer og tips som vi anbefaler å følge. 

Dette både for å sikre den faglige kvaliteten på det som blir 

gjort og for å redde de gjenstandene som faktisk står i fare 

for å bli pløyd i stykker. Samt å bidra til at en som 
metalldetektorist uforvarende ikke kommer i konflikt med 

ulike regler og lovverk. 

For den sosiale biten, råd og hjelp anbefaler vi å være 

tilknyttet en klubb/forening. Norsk metallsøkerforening er 
et godt alternativ, samt at det finnes lokale foreninger det 

går an å kontakte. For nye metallsøkere vil det ofte være 

spesielt nyttig å være tilknyttet en forening for å høste av 

andres erfaring og kunnskap. De foreningene vi kjenner til 

har gode rutiner og retningslinjer (hvis det er noen 

foreninger som er aktive i Rogaland, som vi ikke har 

kontakt med fra før, så ønsker vi gjerne å få kontakt for å 

etablere et positivt samarbeid). 

Man må gjerne ta kontakt med oss i fylkeskommunen før 

en går ut i et område. Vi kan da gi anbefalinger og råd om 

hvordan man skal gå frem. Det er mye bedre å ta kontakt i 

forkant enn å gå rundt med en usikker følelse om man gjør 
noe galt eller ikke. Vi kan eventuelt også henvise videre til 

andre som driver med metallsøking som sitter på mye 

kunnskap og erfaring om dette feltet, spesielt selve 

søkeprosessen, gjenstands identifisering og øvrig 

praktisering. Her vil vi dra fram Rygene Detektorklubb som 

både fylket og AM, UiS har hatt et nært samarbeid med i 

mange år. 

 

Det er en kjensgjerning at metallgjenstander som ligger i 

oppdyrket jord som jevnlig blir pløyd står i fare for å 

forvitre. Dette både på grunn av selve den fysiske 

pløyingen som slår i stykker gjenstandene, tunge maskiner 

som kjører over som kan «knuse» gjenstander samt 

bruken av sprøytemidler og kjemikalier i moderne jordbruk 

som har en negativ effekt på metallgjenstander over tid. 

Erfaringer fra spesielt Danmark og Storbritannia har vist at 
metallsøk er en veldig effektiv metode for å finne og 

dermed bevare metallgjenstander i pløyelaget som står i 

fare for å forvitre. Mange av disse gjenstandene kan gi 

veldig gode bidrag til vår forståelse og tolkning av 

forhistorien. Det gjelder gjenstandene i seg selv, som kan 

fortelle oss mye, og funnstedet, spesielt i sammen med 

kunnskap om funntetthet i området og i sammenheng med 

andre fortidsminner. For å få tilsvarende positive resultater 

med metallsøking i Norge, som man har i Danmark og 

Storbritannia er vi avhengig av et godt samarbeid med dem 

som jevnlig er ute og søker. Dette for å sikre nøyaktig 

registrering og best mulig håndtering av løsfunn. 

Før en skal ut har vi et klart faglig råd som både 

Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune stiller 

seg bak om å konsentrere søking i pløyd/forstyrret mark. 

Årsaken til dette er som nevnt over, at gjenstander i 
pløyelagene står i fare for å forvitre og forsvinne for alltid. I 

tillegg vil gjenstander som blir funnet i pløyd mark som 

oftest være flyttet av plogen. Dermed er de allerede flyttet 

ut av sin opprinnelige kontekst/sammenheng. 

 

Det finnes ikke noe lovverk som forbyr bruk av metallsøker 
i utmark eller annet terreng, men her er det flere grunner 

til at vi ikke ønsker målrettet søk etter oldsaker. I utmark 

er det for det første ikke slik at gjenstandene man finner er 

flyttet av pløying eller annen landbruksaktivitet. Hvis en i 

utmark finner en gjenstand av kulturhistorisk verdi er det 

derfor stor sannsynlighet for at man da har funnet en 

arkeologisk lokalitet og kan komme i fare for å skade den 

når/hvis man graver etter signalet. Gjenstander man kan 

finne i utmark står heller ikke overfor den samme trusselen 

med nedbrytning og forvitring som i forstyrret/pløyd mark. 

Når en skal ut med metallsøker er det en del ting en 

bør huske på:  

Tillatelse fra grunneier: 

Det første en bør gjøre når en skal ut og søke med 

metalldetektor er å få til en god dialog med grunneier. Man 

må for det første ha tillatelse fra grunneier for å få lov til å 

søke. Alle gjenstander eldre enn 1537 og mynter eldre enn 

1650 er innleveringspliktige. Samiske faste fornminner og 

skipsfunn eldre enn 100 år er også automatisk fredet. Det 

er derfor forbudt å foreta inngrep i slike fornminner. I noen 
tilfeller kan det bli snakk om finnerlønn, da skal halvparten 

tilfalle grunneieren. Yngre gjenstander tilhører i 

utgangspunktet grunneier. Man skal derfor også opplyse 

grunneier om funnene man evt. har gjort på dennes 

eiendom. Disse reglene gjelder også der grunneier er 

offentlig. Av rent praktiske grunner er det ikke anbefalt å 

søke på offentlig eiendom, da det kan være veldig 

vanskelig å finne ut hvem som egentlig har myndighet til å 

i tillatelse. 

 

Kulturminnesøk: 

Riksantikvaren har en database (askeladden) der mange 

kulturminner ligger inne. Denne er ikke åpen for publikum 

på grunn av at det ligger en del eiendoms og 

personopplysninger der. Man har derfor laget en 

publikumsversjon kalt kulturminnesøk. Denne kan finnes på 
nettet. www.kulturminnesøk.no. Det er og laget en app til 

bruk på smarttelefoner og nettbrett. Disse fungerer både 

på Iphone- og Android-telefoner. Det er ikke tillatt å gjøre 

inngrep i automatisk fredete kulturminner. De har og en 

sikringssone på fem meter der det heller ikke er lov å gjøre 

inngrep. Derfor er det anbefalt å bruke kulturminnesøk 

aktivt for å unngå å komme i konflikt med 

kulturminneloven og arkeologiske lokaliteter. Vi vil også 

gjøre oppmerksom på at avgrensningene av fornminnene i 

askeladden/kulturminnesøk ikke alltid er helt korrekt 

avmerket. Det kan derfor være en god idé å holde noe mer 

enn mer fem meters avstand hvis man er litt i tvil om hvor 

avgrensning  en av fornminnet egentlig går. 

 

Figur 2: Utklipp fra kulturminnesøk som viser hvor feil 

kulturminner kan være kartfestet.  

Rød ring indikerer hvor kartmerkingen i kulturminnesøk 

burde vært, omtrent 50 meter sørvest fra der den er på 

dette utklippet. I et slikt tilfelle er fortsatt gravrøysen 

fredet selv om kartfestingen er feil. Årsaken til slike feil kan 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kulturarv/Retningslinjer-for-bruk-av-metallsoeker-i-Rogaland
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kulturarv/Retningslinjer-for-bruk-av-metallsoeker-i-Rogaland
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kulturarv/Retningslinjer-for-bruk-av-metallsoeker-i-Rogaland
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være av rent teknisk art eller det kan dreie seg om gamle 

registeringer med dårlig kartfesting. 

Kulturminnesøk er en database med kulturminner som er 

registrert. Det finnes mange kulturminner, synlige og under 

bakken som enten ikke er funnet enda, eller av andre 

årsaker ikke er lagt inn i databasen. Disse kulturminnene 
har det samme vernet som de som ligger i databasen. Er 

du i tvil om du befinner deg på et vernet kulturminne er det 

derfor en god idé ikke å søke der før du har sjekket 

ytterligere med oss om det er et kulturminne. Ta evt. bilder 

av området og ta en GPS-posisjon og send til oss. Da kan 

vi sannsynligvis være behjelpelig med å bestemme om 

dette faktisk er et vernet kulturminne eller ikke før du skal 

ut å søke neste gang. 

 

Hvordan går jeg frem hvis jeg gjør funn? 

Alle gjenstander eldre enn 1537 og mynter eldre enn 1650 

er statens eiendom og er innleveringspliktige. Hvis en 

finner en gjenstand som man tror kan falle inn under denne 

kategorien bør en ta kontakt med fylkeskommunen for å 

avtale innlevering av funnet så snart som mulig. Men før 

det er det en del ting en bør gjøre i felt. 

 

Kartfesting: 

Dette er kanskje det viktigste, hvis en ikke har god 

kartfesting av hvor funnet er blitt gjort er det vanskelig å 
tolke funnet inn i en kontekst/ sammenheng. Det enkleste 

er å benytte seg av en GPS. Med den kan en notere seg 

koordinatene (samt er det greit å informere hvilket 

koordinatsystem gpsen bruker, i dag er det vanligvis UTM 

32N, WGS 1984). Det er og veldig greit å ta et 

innmålingspunkt man kan hente ut på en fil og deretter 

sende på mail i forbindelse med innlevering av funnet (Vi 

skal kunne håndtere de fleste formater). Hvis en ikke har 

GPS kan en markere stedet og måle og notere ned 

retningen fra minst tre faste punkt, som gjerdestolper, 

lyktestolper, hushjørner eller liknende. Du kan eventuelt og 

ta kontakt med oss på seksjon for kulturarv 
(kontaktinformasjon nederst) så kan vi prøve å komme ut 

og se på funnstedet og eventuelt måle inn selv. 

 

 

Hvis en gjør funn av tydelig innleveringspliktig gjenstand i 

utmark kan en fort komme i skade for å forstyrre/skade 

konteksten til en arkeologisk lokalitet. Da kan man risikere 
at viktig informasjon går tapt. Siden det kan være 

vanskelig å se hva som kan være en arkeologisk lokalitet 

eller ikke anbefaler vi å holde en avstand på minst 20m fra 

funnet, ved videre søk (dette er en anbefaling og ikke en 

juridisk grense). Ved funn i utmark vil vi alltid ønske å 

komme ut for å ta området i nærmere øyensyn. (Vi vil igjen 

poengtere vår anbefaling om å konsentrere søk på 

oppdyrket mark.) 

Funnbehandling: 

Når en gjør et funn en mistenker er innleveringspliktig bør 
en gå varsomt frem. Mange metallgjenstander kan være 

veldig skrøpelige og man må for all del unngå å skade dem 

mer enn det tidens tann har gjort. Man bør ha med seg 

egnet pose eller eske hvor man kan legge funnet oppi. På 

denne bør man notere ned enten GPS koordinater eller GPS 

nummer, gårds og bruksnummer samt dato. 

Selv om det er fristende må man heller ikke vaske eller 

skrape gjenstanden ren. Hvis man gjør det kan man 

uforvarende komme til å fjerne viktig informasjon (det kan 

for eks være tøyrester eller annet sterkt oppløst materiale 

som bare ser ut som jord). 

 

Andre observasjoner: 

Når en gjør funn på et jorde må man som regel grave litt 

ned for å få det opp. Vi anbefaler at en aldri går dypere enn 

pløyelaget, dvs.0 til maks 30cm. Men selv da kan en i 
teorien komme i fare for å 

berøre en lokalitet. I hvert fall kan en komme borti andre 

rester enn bare metallgjenstander. Vi ønsker derfor at en 

ser etter fargeforandringer i jorden, trekull, harpiks, 

skjørbrent stein, eventuelt flint eller andre interessante 

gjenstander, og i området rundt signalet. Hvis en 

observerer noe slikt så kan det gi vel så viktig informasjon 

som gjenstanden i seg selv. 

 

Før innlevering: 

Før en leverer inn en innleveringspliktig gjenstand 

anbefaler vi å fylle ut dette skjemaet. Noen 

metallsøkerklubber har egne skjemaer de bruker og fyller 

ut all relevant informasjon vi ønsker oss. Disse er i 

utgangspunktet forhåndsgodkjent, men det er ikke noe i 

veien om andre ønsker å benytte et eget skjema, med 
eventuell klubblogo og liknende så fremt den riktige 

informasjonen er med på skjemaet. 

Før innlevering bør en og gi beskjed til grunneier og fortelle 

hva man har funnet. Å få til en god dialog med grunneier 

både i forkant og etterkant av et søk kan vanskelig 

overvurderes. Grunneier har rett til å si nei til søk på 

marken deres og det skal respekteres. Hvis noen 

metallsøkere tar seg ulovlig til rette på annen manns 

eiendom kan det ødelegge veldig mye for de som gjør ting 

riktig. 

Innlevering: 

Innlevering av arkeologiske metallgjenstander bør skje 

snarest mulig etter funn. Dette fordi enkelte gjenstander 

kan være i veldig skjør tilstand og trenger konservering 

veldig raskt for ikke å bli helt ødelagt. I motsetning til i 

andre deler av landet er det i Rogaland veldig kort avstand 
mellom fylkeskommunen og museet. Riktig instans for 

innlevering av funn er fylkeskommunen, men siden de 

fleste som driver med metallsøking har vanlige jobber/eller 

skole på dagtid kan det være vanskelig å komme inn i 

kontortiden. Vi har derfor et åpent og godt samarbeid med 

arkeologisk museum som gjør at de kan motta selve 

funnene på enkelte tidspunkt på kveldstid, eller i helgen, 

hvis vi ikke har anledning etter kontortid. Det er da viktig 

at man sender den nødvendige informasjonen om funnet 

(skjemaet) til Rogaland fylkeskommune samtidig eller i 

forkant av innleveringen av funnet til museet. Du kan 

benytte mailadresse kontaktinformasjonen nederst. 
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Etter innlevering: 

Arkeologiske funn som blir innlevert ender opp på 

Arkeologisk museum. Enten ved at de blir levert der direkte 

(og informasjonen om funnsted og liknende blir overlevert 

RFK) eller at vi på fylket leverer det videre til museet. Der 

blir det konservert og klassifisert. Funnstedet blir av oss i 
fylkeskommunen lagt inn i databasen og blir synlig i 

kulturminnesøk. Hvilken klassifisering/vernestatus det får 

der må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, men normalt vil de 

aller fleste funn i oppdyrket mark bli registrert som løsfunn 

med uavklart status. Er funnet gjort i utmark er vanlig 

prosedyre at funnstedet blir registrert med en automatisk 

fredningsstatus inntil videre undersøkelser blir foretatt. 

 

Vi ser frem til et positivt og fruktbart samarbeid med 

metallsøkere i Rogaland. 

Hvis du lurer på noe eller har funnet noe interessant er det 

bare å ta kontakt med fylkesarkeolog: 

Lars Søgaard Sørensen: lars.sogaard.sorensen@rogfk.no. 

tlf: 482 57 737 

 

Kim Thunheim: Kim.Thunheim@rogfk.no, tlf: 519 21 066 
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