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Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om 
nydyrking på 501/2 i Orkland kommune 
Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om nydyrking for å vurdere 
forholdet til automatisk fredete kulturminner i området. 
 
Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak. 
 
Vi har derfor ingen spesielle merknader til den aktuelle nydyrkingen, men minner om 
den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det 
under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber 
vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne 
anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag 
fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingvild Sjøbakk 
Rådgiver/arkeolog 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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Vår dato:
Deres dato:

01.07.2022 Vår referanse: 202216894-5 Vår saksbehandler:
Deres referanse: Vedr. 22-05949-2 Ingvild Sjøbakk

Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om
nydyrking på 5 0 1 / 2 i Orkland kommune
Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om nydyrking for å vurdere
forholdet til automatisk fredete kulturminner i omrädet.

Etter var vurdering vil det vere liten risiko for at det skal oppsta konflikt med
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.

Vi har derfor ingen spesielle merknader til den aktuelle nydyrkingen, men minner om
den generelle aktsamhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det
under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber
vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne
anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag
fylkeskommune, og viser ti l egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Ingvild Sjøbakk
Rädgiver/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kopimottakere:

Postadresse:Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300 /
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT:DABANO22

Telefon: 74 17 40 oo
Epost: postmottak@trondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632
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