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Uttalelse etter befaring vedrørende søknad om riving av
eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, samt uthus og
grillhytte på Gbnr 31 /6 ved Ørntind, Lebesby kommune

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, og vårt befaringsvarsel av 05.08.2020.

Sametinget ved Ole Mattis Siri og Thor-Andreas Basso foretok befaring av det omsøkte
området den 1 6.09.2020.

Det ble påvist 29 kulturminner ved Ørntind fordelt på 3 kulturminnelokaliteter ID274595
(27 enkeltminner), ID274881 og ID275029 ( se vedlagt kartutsnitt). De registrerte
kulturminnene er 6 gammetufter og 5 tufter med syllstein eller syllmur fra 1 800-tallet til
tidlig 1 900, og regnes som automatisk fredete samiske kulturminner jf.  lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd . Det ble også registrert 1 4 hustufter datert
til yngre steinalder, samt 4 groper med uviss funksjon, som regnes som automatisk
fredet jf. kml .  § 4 . Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Det er imidlertid kun en tuft med syllmur (ID274595-1 ) som ligger innenfor det sørøstlige
hjørnet av Gbnr 31 /6, men det er i tillegg en gammetuft (ID274595-2) som ligger inn mot
den sørlige eiendomsgrensen slik at sikringssonen (markert som gult felt rundt
lokaliteten) strekker seg inn på den sørlige delen av Gbnr 31 /6. Den eksisterende hytta
ligger dermed delvis innenfor sikringssonen til ID274595. Omsøkt plassering av ny hytte
og grillhytte vil dermed være i konflikt med ID274595, og slik i strid med kml.§§ 3 og 6.

Sametinget vil imidlertid kunne godkjenne søknaden såfremt det finnes ny plassering for
hytte, utebod og grillhytte som er trukket utenfor sikringssonen for ID274595.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget
omgående, jf. lov 9. juni 1 978 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 fra år 1 91 7 eller eldre er automatisk fredet,
slik det følger av 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.
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Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til
egen uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuo aiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso
fágajo iheaddji/fagleder seniorrá eaddi/seniorrådgiver
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