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Sametingets uttalelse - Reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, 

Osen kommune 
 

Vi viser til vårt befaringsvarsel av 10.11.2016. 
Sametinget befarte området i august 2018. Vi påviste ingen nye automatisk freda samiske 
kulturminner i eller nær tiltaksområdet. Sametinget har derfor ingen innvendinger til tiltaket. 
 
Giedtie ved Svarttjønna 
Forut for befaringen hadde vi fått inn tips om at det skulle finnes en giedtie (samlingsplass for 
rein) oppe ved Svarttjønna. I følge våre opplysninger skulle dette være et nettinggjerde. Under 
befaringa møtte undertegnede tilfeldigvis mor og far til en av grunneierne i Nordmeland 
Grunneierlag, og de kunne fortelle at reineierne i området hadde plukket ned gjerdet for et par 
år siden. Til tross for at stolpene og nettingen til giedtie på befaringstidspunktet var plukket 
ned, var det lett å gjenfinne samleplassen. Giedtie består av ei tilnærmet rund myr, som er 
omkranset av små bergrygger i Ø, S og V. Mot N avgrenses myra av Svarttjønna. Denne myra 
ligger skjermet og strategisk til i landskapet, og er utvilsomt svært godt egnet som samleplass. I 
følge de ovenfor nevnte informantene var denne giedtie en slakteplass for rein som ble brukt 
på 1960-tallet. 
 
Jonas Torkildsens boplass 
I følge informantopplysninger skal samen Jonas Torkildsen ha bodd nedenfor fossen i NV-
hjørnet av tiltaksområdet. Disse opplysningene ble også bekreftet av grunneiers mor og far.  
De kunne også fortelle at da Torkildsen bodde der var dette et frodig skogsområde. Dette 
området ble imidlertid dyrket opp og planert ut med bulldoser på 1960-tallet. Det var derfor 
ikke mulig å gjenfinne boplassen under befaringen.   
 
Faktura for befaringen sendes separat. 
 
Det kan i noen tilfeller likevel finnes spor etter eldre aktivitet. Om noen under arbeid skulle 
oppdage slike, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføringen av 
tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. 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. 
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Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for øvrige 
kulturminner. 
 
Heelsegh/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut Raeriestæjja/Rådgiver 
 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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