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Uttalelse til revisjon av vilkårene for Skjomenvassdragene, Narvik
kommune. Høring av revisjonsdokument . NVEs referanse:
201403450-10
Vi mottok brev fra dere 01.03.2017 angående revisjon av vilkårene for Skjomenvassdragene.
Revisjon av vilkårene er åpnet på bakgrunn av et krav fra Narvik. Hovedformålet med
revisjon er å bedre miljø- og naturforholdene som utbyggingen har medført.
Når det gjelder kulturminnehensyn så finner vi revisjonsdokumentene ( s. 27 ) at.. «arkeologiske
undersøkelser ble utført i 1971 ved Lille og Store Gauteslivatn av Tromsø Museum. …» ..Det
står også i dokumentene ..» at vi kjenner ikke til at det har vært noen problemstillinger med
kulturminner ifm vår drift av reguleringsanleggene i Skjomen».
De eldste konsesjonene for Skjomenvassdragene er fra 1960-tallet og inneholder vilkår med
hensyn til kulturminner etter den tidens standard. 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.
Det er blant annet i 2006 utført omfattende kulturminnergistreringer av av Nord –Ofoten
Museum av samiske boplasser, stedsnavn, steingjerder og videre ved vassdraget. Det er også
en rekke registreringer i riksantivarens kulturminnebase langs vassdraget som er samiske
kulturminner.
Sametinget mener at det er et betydelig potensial for uregistrerte samiske kulturminner i det
berørte området. 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 etter all sannsynlighet ikke er foretatt kulturminneregistreringer i
området foruten det som nevnes i revisjonsdokumentene, ber vi om at det blir stilt krav om dette
ved revisjon av vilkår.
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