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Innherred samkommuneønskerå leggetil rette for en utvidelseav kalkbruddeti
Tromsdalenog har derfor sendt på høringet forslagtil planprogmmfor kommunedelplangjeldende
Tromsdalen.Første gangshøringble sendt ut 25.8.2010og revidertforslagble sendt ut 3.3.2011.
Befaringerav områdetble gjort i løpet av sommeren2011sammenmed Nord-Trøndelag
fylkeskommuneder det var relevantfor beggeparterå befare,samt i de andreområderinnenfor
planområdethvor Sametingetbedømt det som aktueltå avklarestatuseni forholdtil eventuelle
samiskekulturminner.
I forbindelsemed oppstartenav arbeidetble det besluttetat områdetskulleskannesmed hjelpav
LIDAR—en type laserskanningsom foretasfra fly.LIDAR-skanningenble foretatt med minst 5
punkter per kvadratmeter.Med bakgrunni at områdetskulleskannesble det derforbesluttetat
hoveddelenav befaringeneskulleforetasi løpet av sommeren2011med eventuelleytterligere
befaringeretter at LIDAR-skanningenvar ferdigi 2012.Etter en gjennomgangav skanningenble det
besluttetat det ikkevilleværenødvendi for Sametin et å foreta erli ere befarin er i 2012.
Innledning:

l'

lokalisering og avgrensning: Avgrensingen av planområdetvisespå kart nedenfor
som er 1 et av Innhened samkommune.Sametinets befarteområdervises å kartetnedenfor.

Planområdets

-

Terrenget i Tromsdalen er variert og omfatter både skogog myrområdersamt
innmarkog utmarksbeite.Enkelteområderer skogenså tett at det er vanskeligå bevegeseg rett
gjennom.I øst er områdetnoe høyereliggendeog her er ogsånoen større myrområder.I nord er
Kvindfjelletsom stuperned mot Trongdøla.I nordøster ogsåstørre myrområderrundt Trongdøla.
På flatennede i Tromsdalenvest for dagensbrudd er tatt ut skogog plantetetterpå—noe som også
er s • å fl oto.

Terrengbeskrivelse:

Sametingethar fått informantopplysningerfra PaulEdvardJåma om at
tidligereså ble det flyttetmed rein over Kvindfjelletog gjennomTromsdalen.Dette villekunnetilsiat
det fantesspor etter samisktilstedeværelsei Tromsdalen,for eksempelved boplasser.Opplysningene
ble innhentetav Elin KristinaJårnai telefonsamtalemedsagteJåma som har drevetmed rein i
området.Andreopplysningerav vekter at vedFinnmyrasom liggerrett ved innkjørselentil
Tromsdalenhar det værtforetattslaktingrett før jul i gamledager.Troliger at navnetpå myra
kommerfra den aktivitetensom har vært å stedet.
Informantopplysninger:
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.

Det befarteområdetomfatterområderi tilknytningtil Tromsdnlselvasamt begge
siderav Trongdøla.I de høyereliggendeområdenei øst ble det befart rundt de store myrområdene
og i områdersom ble vurdertsom interessantei forholdtil samiskekulturminner.I nord ble det også
'ennomført befarin er o lan s sidenav Kvindfelletfor å vurdere otensialet.
Befart område:

255'5

128/.

53'

,

Ved befaringenav områdetble det registrertet antallkulturminnersom
vi vurdertesom av muligsamiskopprinnelse.Etter vurderingav de samleteopplysningenesammen
med informantopplysningeneble det vurdertat sannsynlighetenfor at de er av samiskopprinnelse
ikkeer til stede.
Registrerte

kulturminner:

Det ble hellerikkegjenfunnetnoen spor etter flyttingenmed reinsflokker,slikat den muntlige
tmdisjonenom disseflyttingeneer derfor de sporenevi har å forholdeoss til i dagda flyttingav
reinsflokkerikkelevnervari e s or i landska et.
Vurderin

: Vurderessom uten konfliktmed samiskekulturminner.
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Sted og dato:

Heelsegh/Medhilsen
Dag Lantz
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