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Kyst- og gårdslandskap –
sjøsamiske bygder og handelssted



Automatisk fredet stuebygning fra 1797, Deatnu / Tana
Hellegroper, Árdni / Arnøya



Fangstlandskap – samisk villreinfangst



Reindriftslandskap – tamreindrift



Hellig landskap –
bassevárit / hellige fjell, sieiddit / offersteiner



Sametingets rolle som forvaltningsmyndighet
Forvaltningsansvar for automatisk fredete samiske kulturminner og bygninger: 

- Høringsinstans i arealsaker

- Forvaltningsansvar for skjøtsel og tilrettelegging (KML §11)

• Planer vi uttaler oss til: 

- Arealplaner

- Forvaltningsplaner for friluftsliv 

- Forvaltningsplaner for nasjonalparker og andre verneområder 

- KIK, kulturminneplaner i kommuner

• Avtaleverk: Sametingets samarbeidsavtaler med bykommuner, for eksempel Tromsø

• Forvalter tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner og istandsetting av bygninger:

- Egne kulturvernmidler

- Statlige midler: BARK, Riksantikvarens bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner 

(2010 – 2022)



Sametingets målsetting for skjøtsel og 
tilrettelegging

Fra Sametingets kulturminnemelding: 

Sametinget vektlegger at prosjektene har en lokal forankring. 
Målsetting å dekke hele det samiske området, ulike tema og forskjellige 
språkområder. 



BARK-prosjekt
“Drive-in” kultursti langs 
E6, Saltfjellet

6 lokaliteter tilrettelagt i samarbeid
med lokale aktører

Skiltet med kringleskilt langs E6

Gamme istandsatt av Pitesamisk
museum, på vegne av eierne
(Kuhmunenfamilien)

Viser både nordsamisk og
pitesamisk byggeskikk

Gammen skal stå åpen og brukes av
turgåere



Tilrettelegging pga
inngrep/skjemming
Automatisk fredet 
tradisjonslokalitet
Trollholmsund, Porsanger

Samarbeid med Porsanger
kommune

Samisk sagnlokalitet

Populært turmål

Merket sti og tilrettelagte bålplasser

Gode erfaringer, virker etter
hensikten (hindre mange og
tilfeldige bålplasser og tråkk)



BARK-prosjekt
Snubba kultursti
Markesamisk kulturmiljø

Samarbeid med lokalt grendelag og 
Evenes kommune

Ny metodebruk: 

Digital formidling med film og 
fortellinger gjennom QR-koder på 
skilt

Tilrettelegging langs eksisterende 
vei og sti

Målgruppa lokalbefolkning og skoler

Kulturstien inngår i lokal 
kulturminneformidling



Årøya i Lyngen 
Landskapsvernområde
Statlig sikret 
friluftsområde

Samarbeidsprosjekt mellom 
Sametinget og andre aktører 
(Senter for nordlige folk, Nord-
Troms museum, Ishavskysten 
friluftsråd)

Årøya populært turmål for 
båtturister.

«Kunnskapslager» på kaia. Åpen 
grillhytte der besøkende kan få 
informasjon om kulturhistorien. 



Samiske kulturminner 
som krever spesielle 
hensyn

Bassebáikkit / Hellige steder

Menneske- og bjørnegraver

Offerplasser

Urørthet = stedets og kulturminnets
egenart

Respekt

Ment å være skjult

Funn som ligger oppe i dagen

Sikring og tilrettelegging Spildra



Turløype Muotki / Eidhaugen, Sállir / Kvaløya, Tromsø kommune
Konflikt med automatisk fredet gammeboplass
Skilting som avbøtende tiltak, dispensasjon etter kulturminneloven



Reindriftssamisk 
boplass 
11 store, godt bevarte 
boliggammetufter

Muntlig tradisjon Kittifamilien

Boplass for Ringvassøysiidaene, 
flytting

Strategisk beliggenhet i forhold til 
eidet

Tufter datert til 8-/900-tallet og 
1600-tallet





Ti på topp-løype
og fangstgrop
Govdarohči / 

Breidalen, 
Tromsø

kommune





Romssavággi – tidlig turisme og friluftsliv
Reineiere avbildet ved Gjetarsteinen i 1884 



Skjøtsel på Ommaboplassen



Friluftsområdet Romssavággi - formidling for turgåere, 
skoleklasser og samiske etterkommere


