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Uttalelse til fornyet høring. Kommuneplanens arealdel for Røyrvik 

kommune 
 
 
Vi viser til Deres brev av 15.5.2020 samt tidligere kontakt i saken. 
 
Ved forrige høringsrunde var det innsigelser til flere punkt knyttet til reindrift. Både fra 
Fylkesmannen som er fagmyndighet for reindrift, samt innsigelse fra Sametinget knyttet til 
reindriftens naturgrunnlag og betydning for samisk kultur og næringsutøvelse.  
 
I det nye planforslaget er problemområder tatt ut, og Sametinget opprettholder ikke 
innsigelsen til planforslaget.  
 
Imidlertid vil vi vise til viktigheten av reel medvirkning for reindriften ved fremtidige 
arealdisponeringer. 
 
I følge etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og 
bygningsloven) § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å «sikre medvirkning fra 
grupper som krever spesiell tilrettelegging». Også Sametingets planveileder kapittel 4. i 
bokstav e) understreker at de som legger fram planer bør «iverksette aktive tiltak for å 
sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra direkte berørte 
samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske barn». Sametinget anser at 
reindriften må involveres tidlig i arealsaker. 
 
Reindriften i de sørsamiske områdene er helt sentral for opprettholdelsen av den 
sørsamiske kulturen.  
 
I den sammenheng vil vi vise til Plan og bygningsloven § 3-1, punkt c, hvor det fastslås at planer 
utarbeidet i henhold til loven skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv. Den vedtatte Skorovassutbyggingen, med de konsekvenser som følger av den, har 
betydning for hvilke andre arealinngrep det vil være plass til i området i fremtiden. 
 
Vi viser også til at samiske kulturminner fra før 1918 er automatisk freda ifølge LOV1978-
06-09 nr. 50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) § 4 annet ledd. Samiske 
kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser 
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift 
eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjell og offerplasser eller steder det knytter 
seg sagn eller tradisjoner til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den 
samiske kulturen er meget variert og mangfoldig. Forholdet til samiske kulturminner må 
ivaretas i kommunal planbehandling. 
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Heelsegh/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Pål Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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