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Uttalelse til høring. Revisjonsdokument for Øvre Namsen i Grong,
Røyrvik, Lierne og Namsskogan kommuner
Vi viser til deres brev av 14.11.2018.
Revisjon av vilkårene er åpnet på bakgrunn av krav fra berørte kommuner.
Sametinget ønsker å påpeke at samiske kulturminner kom spesifikt inn i kulturminneloven først
ved lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Dermed var det heller ikke påkrevet å lete etter
samiske kulturminner når konsesjonene ble gitt og arbeidet satt i gang.
Sametinget mener at det er potensiale for uregistrerte samiske kulturminner i områdene som er
blitt berørt av utbyggingene som alle er fra før 1978. Vi ber om at NVE vurderer om det grunnlag
til å pålegge konsesjonæren sektoravgift for kulturminner med hensyn til registrering og
ivaretakelse av samiske kulturminner. Siden det ikke er foretatt systematiske registreringer av
samiske kulturminner i forbindelse med utbyggingene, ber vi om at det blir stilt krav om
undersøkelser ved vilkårsrevisjonen.
Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan påvirke dem direkte. Denne retten
er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (1989) artikkel
6. Sametinget viser her til avtale mellom statlige myndigheter og Sametinget:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/midtspalte/konsultasjonsplikt-i-samiskesaker.html?id=86931. Vi vil i den sammenheng be om at NVE undersøker om direkte berørte
samiske interesser, som i dette området i stor grad vil være berørt reindrift, har synspunkter på
revisjonen, og forhører seg om de ønsker å konsultere om revisjonen.
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