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Uttalelse etter befaring -  vedrørende søknad om oppføring av 3 

gapahuker, Kunes, Gbnr 15/1, Lebesby kommune 
 
Vi viser til vårt befaringsvarsel datert 19.05.2017   

Sametinget har nå vært på befaring i området og det ble registrert ett automatiske freda 
kulturminne, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Det aktuelle 
kulturminnet, Askeladden ID 229931, er en mulig tuft som ligger omtrent 20-30m nord/nordvest 
fra det aktuelle tiltaket, i dette tilfellet det som er merket som Gapahuk B. Det ble gjort et positivt 
prøvestikk i tufta, hvor det ble funnet trekull og skjørbrent stein. Tuften fortegner seg som en 
oval forsenking på 7,5x5m, og ligger ganske nært en bakkekant. Se vedlagt kart.   

Det omsøkte tiltak vil etter Sametingets vurdering ikke være i konflikt med automatisk freda 
kulturminner og ikke i strid med kml. § 3. Sametinget vil ikke gå imot tiltaket. Inngrepet fører ikke 
til endringer i markoverflaten, og vil ikke kunne skade kulturminnet. Gapahuken vil heller ikke 
virke skjemmende på kulturminnet. Dette på betingelse av at sikringssonen på 5m fra 
automatisk fredet kulturminne overholdes, se vedlagt kart. Vi minner om at det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kml. §§ 3 og 6.   

Skulle det likevel under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre 
til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser 
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller 
husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt 
ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.  

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 

 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Ole Mattis Siri 
Fágajođiheaddji /Fagleder konsulent 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
Hovedmottaker:    
Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

 
Kopiija / Kopi til:    
Barents Musikk og Kulturforum  9742 KUNES 
Finnmárkku fylkkagielda - Finnmark fylkeskommune Postboks 701 9815 VADSØ 
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