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Hyttefelt Berglia vest, Ballangen kommune. Uttalelse etter befaring.

Vi viser til deres brev av 08.1 1 .201 8 samt vårt befaringsvarsel av 1 1 .1 2.201 8 .

Sametinget foretok befaring av tiltaksområdet den 04.06.201 9 . Det ble under befaringen ikke
påvist automatisk freda samiske kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket.

Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er
fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske kul turminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til det planlagte hyttefeltet .

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 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 eldre enn fra år 1 91 7 er automatisk freda i f ølge kml.
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være hustufter, gammetufter ( sirkulære
flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring ), teltboplasser ( synlig som et steinsatt ildsted ),
ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, re indrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller
steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Faktura for befaringskostnadene vil bli sendt tiltakshaver fra Sametinget i egen ekspedisjon.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylke skommune.

Dearvvuo aiguin /Med hilsen

Thor - Andreas Basso Sidsel Bakke
konst. fágajo iheaddji / fagleder rá eaddi / rådgiver

Dát reive lea elektrovnnala at dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuollái állaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Kopiija / Kopi til:
Bjarne Verner Fossheim Tirilbakken 6 9102 KVALØYSLETTA
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ
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