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Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av del av eiendommen
Gnr 15/7 i Åhkårvuotna/Akkarfjord,
Håmmårfeastta
gielda/Hammerfest kommune
Vi viser til deres brev av 06.10.10 vedlagt soknad fra Ernst Kristian Moe, Ann Sissel Amundsen og
Knut Olaf Moe.
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Vi har ingen merknader til soknaden.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturrninneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal
utfore arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (svnlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdvrhold, 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 fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
§§ 3 og 6.
Vi gjor oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Finnmark fvlkeskomrnune, Areal- og kulturvernavdelinga.
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