
 

 

 

 

Sweco   

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

   

RAPPORT 

 

 

 
PROSJEKTNUMMER 51126001 

 

KONSEKVENSUTREDNING FOR FAGTEMA REINDRIFT  

REGULERINGSPLAN DEPONIER E6 SØRFOLDTUNNELENE 

 

 

 

 
 

 

 
 
   

  

  

30.10.2017  

  

 Sweco Norge AS 

  

  

  
Erik Roalsø 

Kjell Huseby 

 



  

 
 

 

 

 

Sweco 

Strandveien 106 

 

NO 9259 Tromsø,  

Telefon +47 77 60 09 00  

   

www.sweco.no 

 

Sweco Norge AS 

Org.nr:  967032271 

Hovedkontor: Oslo 

 

 

 

 

 

Erik Roall Roalsø 

Miljørådgiver 

Region Tromsø 

   

Mobil +47 936 81 830 

erik.roalso@sweco.no 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Sammendrag 

Statens vegvesen har igangsatt ny reguleringsplan for massedeponier mellom Helland og 

Bonå. Statens vegvesen har behov for massedeponier i forbindelse med anleggelse av ny 

E6 mellom Megården og Mørviksbotn (reguleringsplan vedtatt i 2016). Sweco har 

gjennomført konsekvensutredning for fagtema reindrift.  Sweco har vurdert anleggsfase og 

driftfase. Det er også vurdert konsekvens for deponier som omgjøres til fremtidige 

massetak. 

Deponi 3,4,5 er vurdert å gi meget stor negativ konsekvens for reindrift, både i anleggs- og 

driftsfase.  Deponi 16 er vurdert å gi stor negativ konsekvens i anleggsfase og liten til 

middels negativ konsekvens i driftfase.  Resterende deponi har lavere eller ingen 

konfliktgrad med reindrift.  

Statens vegvesen bør unngå anleggelse av deponi 3, 4 , 5 og 16. Fremtidig massetak vil 

ha lavest konfliktgrad med reindrift i deponiareal 9, 12, 14, 15 og 18. 

For Sweco Norge AS 

 

 

Erik Roalsø 

Tromsø, 30.10.2017
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1 Innledning 

Statens vegvesen har planlagt ny E6 mellom Megården og Mørviksbotn i Sørfold 

kommune, Nordland fylke. Reguleringsplan ble vedtatt av Sørfold kommune november 

2016.  

Planene for ny E6 medfører behov for lagring av masser både i permanente og i 

midlertidige deponi. Det vil også være aktuelt å benytte egnede deponiareal som fremtidige 

massetak, til drift og vedlikeholde av veg. Statens vegvesen har derfor igangsatt ny 

reguleringsplan for deponier og massetak på strekningen mellom Helland og Bonå. Det er 

bestemt at disse tiltakene skal konsekvensutredes.  

Sweco Norge er engasjert for å gjennomføre konsekvensutredning (KU) for fagtema 

reindrift i forbindelse med regulering av deponier. Sweco Norge AS har tidligere 

gjennomført KU for fagtema naturresurser, inkludert reindrift, for strekningen mellom 

Megården og Mørviksbotn.  

Statens vegvesen har bedt Sweco om å vurdere virkning i anleggs- og driftsfase, samt å 

vurdere hvilke lokaliteter som ut fra reindriftsperspektiv kan være aktuelle som fremtidige 

massetak.  

2 Bakgrunn og formål 

Statens vegvesen har behov for å utvide arealkapasitet for deponering av steinmasser i 

forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Megården og Mørviksbotn. Sørfold kommune 

og Statens vegvesen ønsker å benytte enkelte deponier som fremtidige massetak, som en 

ressurs for vedlikehold og drift av veg.  

Statens vegvesen har foreslått 12 lokaliteter/arealer mellom Helland og Bonå hvor det kan 

være aktuelt å etablere massedeponi og/eller fremtidig massetak. Noen av de aktuelle 

arealene er utvidet etter høring av planprogram. Planarbeidet omfattes av forskrift om 

konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven.  

Innenfor konsesjonsgrensene til de to reinbeitedistriktene, Stájggo-Hábmer og Duokta, er 

det foreslått henholdsvis ett og elleve deponier. De foreslåtte deponiene varierer i areal fra 

20 til over 800 daa. Kart over de foreslått lokaliteter/areal er vedlagt (vedlegg 1). Enkelte 

av arealene illustreres i dokumentet i form av figurer.  

3 Innhold og avgrensning 

Planprogrammet for reguleringsplan «Regulering deponier E6 Sørfoldtunnelene» ble 

vedtatt av Sørfold kommune (15.11.2016) med krav om konsekvensutredning, bl.a. for 

tema reindrift. Formålet med konsekvensutredning av tema reindrift er at reindriftens 

interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i arealplanleggingen. En 

konsekvensutredning vil belyse ressursene i området og vise hvordan planlagte tiltak 

vil/kan påvirke disse ressursene.  
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I vedtatt planprogram for prosjekt: «Regulering deponier E6 Sørfoldtunnelene» er 

konsekvensutredningstemaet reindrift definert etter Håndbok V712 (Statens vegvesen, 

2014). Konsekvensutredning av reindrift er beskrevet som følger:  

«Under temaet reindrift registreres beiteområder (ulike årstidsbeiter), beitehager, 

kalvingsområder, trekkleier, drivingsleier, faste installasjoner/anlegg, 

oppsamlingsområder, samt andre viktige funksjonsområder».  

«Det gjøres en vurdering av hvordan det planlagte tiltaket påvirker registrert verdi, og 

hvilken konsekvens tiltaket antas å medføre».  

Denne fagrapporten er utarbeidet med sikte på å oppfylle kravene i planprogrammet. 

4 Avgrensning av plan- og influensområde 

Planområdet består av 12 nærmere definerte lokaliteter/arealer foreslått som 

massedeponier.  

Influensområdet er det området hvor de planlagte tiltakene (anleggelse og drift av deponi, 

og ev. massetak) kan ha innvirkning på reindrift. Påvirkning vurderes alltid ut fra tiltaks 

direkte og indirekte effekt på ressursen og influensområdet vil som regel være større enn 

planområdets avgrensning på kartet.  

For reindrift er influensområdene store på grunn av kompleksiteten bak de årstidsbestemte 

funksjonsområdene hvor deponiene er foreslått. Hele Duokta reinbeitedistrikt. regnes i 

prinsippet som influensområdet for reindrift. Dette gjelder ikke for Stájggo-Hábmer 

reinbeitedistrikt da kun et mindre areal i ytterkanten av reinbeitedistriktet påvirkes og dette 

området er ikke direkte knyttet til årssyklusen til distriktet.  

5 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Konsekvensutredning tar utgangspunkt i vedtatt planprogram og kartdata/filer over 

foreslåtte deponiområder, mottatt fra Statens vegvesen 14.06.2017. Metodikk fra Håndbok 

V712 (Statens vegvesen, 2014) er lagt til grunn for konsekvensutredningen.  

5.1 Kunnskapsgrunnlag 

Sweco har gjort verdivurderinger med utgangspunkt i egne befaringer av 11.08.2015 og 

30.09.2015, tidligere konsekvensutredning for E6 mellom Megården og Mørviksbotn, møte 

med Duokta rbd. 29.09.2017, referat fra Statens vegvesens møte med reindriftsnæringen 

og Fylkesmannen i Nordland som regional reindriftsmyndighet, merknadsbehandling til 

planprogram (behandling av høringsuttalelser), og offentlige databaser (bl.a. reindriftskart 

og NVE-Atlas). Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være svært godt.  

5.2 Kriterier for verdivurdering 

Kriterier for verdivurdering følger tabell 6.18 fra Håndbok V712 (Statens vegvesen, 2014), 

gjengitt i figur 5-1. Verdien angis på en skala som vist under.  
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Figur 5-1 Skala for verdivurdering (Statens vegvesen, Håndbok V712, 2014) 

Tabell 5-1 Kriterier for verdisetting av funksjonsområder for reindrift (Statens vegvesen, Håndbok 
V712, 2014) 

 
 
Verdivurderingene er ikke kartfestet i verdikart da influensområdet for reindrift i prinsippet 
dekker hele Duokta reinbeitedistrikt, samt deler av Stájggo-Hábmer. Det er ikke 
formålstjenlig å vise så store områder. Verdivurderingene vil imidlertid bli beskrevet 
nærmere i tekst.  

5.3 Omfangsvurdering 

Omfangsvurderingen er et uttrykk for tiltakets påvirkning på de ulike funksjonsområdene 

for reindriften. Påvirkningen de planlagte tiltakene har kan være positive og negative og 

skal vurderes i forhold til nullalternativet (dagens situasjon med gjeldende reguleringsplan). 

Omfanget vurderes etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang 

(se figur 5-2). 

 

Figur 5-2 Skala for vurdering av omfang (Statens vegvesen, Håndbok V712, 2014) 
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Omfanget vurderes etter den effekten/påvirkningen de planlagte tiltakene (anleggelse og 
drift av deponi og massetak) vurderes ha på reindrifta. Ved anleggelse og drift av 
massedeponi og ev. massetak er det arealinngrep og antatte forstyrrelser i 
anleggsperioden og driftsfasen som er styrende for omfangsvurderingene. 
Landskapsmessige planer for deponiene og uttakene er ikke kjent og dette temaet vil derfor 
ikke inngå i vurderingene.  

5.4 Konsekvens 

Tiltakets konsekvens uttrykkes som en funksjon av verdien til influensområdet og tiltakets 

grad av påvirkning. Konsekvensen for funksjonsområdene fremkommer ved å 

sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen (figur 5-3).  

 

Figur 5-3 Konsekvens uttrykket som funksjon av verdier til området og tiltakets grad av påvirkning 
(Statens vegvesen, Håndbok V712, 2014).  
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5.5 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak blir foreslått der dette er hensiktsmessig. Avbøtende tiltak kan for 

eksempel være juserting eller redusering av planlagt areal slik at viktige funksjonsområder 

ikke blir påvirket eller blir påvirket i mindre grad. Avbøtende tiltakene holdes utenfor selve 

konsekvensvurderingen (se kap. 11).  

5.6 0-alternativ 

Dagens situasjon utgjør null-alternativet. Det innebærer bl.a. vedtatt reguleringsplan for ny 

E6 mellom Megården og Mørviksbotn som er vurdert å medføre negative konsekvenser for 

reindrift. Spesielt vil dette gjelde området sør for Megården i forbindelse med anleggelse 

av ny veg og ny fartsgrense.  

6 Overordnet beskrivelse av reindriften 

Planområdet for de foreslåtte arealene berører to reinbeitedistrikt, henholdsvis Duokta og 

Stájggo-Hábmer. Kun ett deponi er foreslått innenfor Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt sitt 

konsesjonsområde, mens 11 deponi er foreslått innenfor Duokta reinbeitedistrikt sitt 

konsesjonsområde.  

Duokta driver reindrift i deler av Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Norge, samt 

Jokkmokk kommune i Sverige. Distriktet består av 3 siida-andeler, og øvre reintall er nå 

satt til 900 dyr i vinterflokken (reindrift.no). Distriktet omfatter 2062 km2 og er meget spesielt 

i reindriftssammenheng fordi driften pågår i områder med relativt mye bebygde arealer i 

forhold til utmarksarealer. Duokta har ingen begrensede beitetider og reinen kan beite hele 

året i hele distriktet. Det er likevel ulike områder i distriktet som vanligvis brukes til ulike 

årstider. Værforhold og ande forhold kan medføre at bruken av områdene kan variere fra 

år til år. Terrenget i distriktet er også en utfordring for reindrifta da det er mange bratte fjell 

og smale passasjer mellom de forskjellige beitene. Flere av disse passasjene går i 

lavlandet med infrastruktur som veger og kraftlinjer o.l. Dette gjør at samling og gjeting 

fortsatt pågår på «gamlemåten»: til fots med hunder om sommeren og på ski og noe 

snøscooter om vinteren. Flyttingen foregår på mange strekninger med båndtam rein som 

leder an foran flokken. Dette er arbeidskrevende men mange ganger den eneste måten å 

komme frem med flokken på. Ved lengre sesongflyttinger, og på strekninger hvor det er 

mulig, brukes lastebiltransport, for eks. når flokkene flyttes til/fra kystnære vinterbeiter ved 

Festvåg og Kjerringøy. 

De vanligste vårbeitene med kalvingsland er i Sjunkfjorden, Korsvik-Færøymarka, Øvre 

Valnesfjord og Heggvassbotn på sørsiden av Sørfolda og Faulvatn øst for Sørfolda. 

Sommerbeitene er også vest for Valnesfjorddalen, i Heggvassbotn og i Mistfjorden, samt i 

områdene Langvatn, Moskusdalen og Faulvatn øst for Leirfjorden. 

På Mjønesfjell, i Valnesfjordmarka, mellom Valnesfjorddalen og Fauskeeidet finnes de 

vanligste høstbeitene og parringslandet vest for dagens E6. Øst for E6 er det høstbeiteland 

på Finneidfjell i sør og Gyltvikfjellet og i Moskusdalen nord for Megården.  
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Vinterbeitene er også godt fordelt mellom ytre og indre områder, der de ytre går fra 

Valnesfjordmyrene mot Mjønesfjellet og Heggmoen, samt de helt kystnære beitene i 

Festvåg og på Kjerringøy. De indre områdene fra Rishaugfjellet i sør, Røryvatn, 

Straumvatn, Fagerbakken mot Andkilen og Buviknakken (vest for dagens E6) er sammen 

med fjellområdet mot Siso – Veiski og Rago gode vinterbeiter. 

Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt omfatter hele Hamarøy og Steigen kommuner og deler av 

Tysfjord og Sørfold kommuner, total 3300 km2. Fastsatt reintall er 1800. Dette distriktet 

består av tre siida-andeler: Labba-siida, Vars-siida og Lojninajgra-siida.  

Lojninajrga-siida driver reindrift innenfor arealet hvor det er foreslått deponi. Lojninajrga-

siida benytter ytre deler av Steigen som vinterbeiter. Der er beitetiden begrenset til 

perioden fra 15. oktober til 15. april. Om våren flytter de med lastebil til 

Bonådalen/Eiavatnet. Der lastet reinen av i gjerdeanlegget mellom Horndalsvatn og 

Eiavatn. Her samles flokken til alle dyra er transportert fra Steigen. Reinen trenger en viss 

periode her for å bli roet ned og «samkjørte» etter biltransport. Det er viktig at alle 

årskalvene finner tilbake til mordyret før neste etappe av flyttingen starter. Neste etapper 

er utover mot vårbeitene og kalvingslandet i Rørstaddalen, Vinkenes og Mulen. 

Sommerbeitene har de i høyereliggende fjell som Grønnfjellet, Sommerfjellet og i 

Helldalsisen. Høstbeitene ligger litt lenger mot sør i området Grovatn, Tennvatnet, 

Styrkenes og Horndalen. Her er også det viktigste samlingsområde som har meget gunstig 

beliggenhet da det er fine overganger til lavbeite. Etter samling flytter de til Eiavatn-området 

hvor de igjen samles og roer seg ned før transporten til vinterbeite. Dette området har 

meget stor verdi for Lojninajrga-siida. 

Flyttingen mellom årstidsbeitene foregår langs reindriftens flytte, -trekk -og drivingsleier, 

som har eget vern i reindriftsloven (§ 22.). Flytting og naturlige trekk er også helt 

nødvendige for å utnytte distriktets naturlige ressurser, og tidspunktet/periodene da flytting 

foretas varierer med vær- og beiteforhold. Denne dynamikken styres derfor mye av 

naturlige variasjoner og det samme gjelder rutene som velges. Det er først og fremst flytt- 

og trekkleier i disse to distriktene som blir påvirket av veiplanene, da sesongbeitene ligger 

i litt avstand fra vegtraseen.  

7 Status og verdivurdering 

Kapittelet beskriver de viktigste verdiene for reinbeitenæringen i og rundt de arealene hvor 

det er forslått deponier (ev. massetak).  

Duokta rbd.  

Området sør for Tørrfjordelva, inkludert Andkilen, Helland, Buviknakken, m.fl. inngår i 

vinterbeitene til Duokta rbd. Vinterbeiter er en minimumresssurs for reinbeitedistriktet og er 

tillagt stor verdi i vurderingen. Området øst for dagens E6 inngår også i areal brukt til 

høstvinterbeite.  

Området er svært sentralt for reinbeitedistriktet grunnet flere viktige flyttleier. Den sentrale 

flyttleien nord-sør mellom beiteområder i Fauske og beiteområder i Sørfold- Rago mm. over 
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utløpet av Andkjelvatn er avmerket i reindriftskart. Flyttleien ligger like øst for de forslåtte 

deponiområdene. Flyttleien er sentral og essensiell for reindriften og har stor verdi.  

Sør og øst for Tørrfjordelva finnes det flere flyttleier som ikke er avmerket på reindriftskart, 

da de offentlig tilgjengelige kartene ikke er oppdaterte (Mats Pavall, pers. medd.). Når rein 

beiter i området, enten mellom flytting eller underveis i flyttinga trekker den ofte naturlig 

vestover over E6 og utover mot Buviknakken og sørover mot Helland. Beitene her er gode 

og reinen søker bl.a. mot de mange myrområdene for beite og ro og hvile. Disse områdene 

fungerer som såkalte nattkvileområder som er plasser der reinen kan være i fred, og anses 

som naturlige stoppesteder for rein. Når snømengdene øker i disse områdene eller når 

reinen skal flyttes videre, drives og lokkes den til beiteareal øst for E6. Derfor går det en 

flyttlei vest-øst for Tørrfjordelva. Området er utfordrende for reinbeitedistriktet bl.a. pga. 

eksisterende E6 og pga. eksisterende avfallsdeponi til Elkem Salten. Vinterbeitene og 

flyttleier har stor verdi. 

I Aspfjorddalen krysser en flyttlei ca. 1 km fra fjorden. Flyttleien brukes ved flytting mellom 

vårbeitene/kalvingslandet på vestsiden av Aspfjordalen og sommerbeitene på 

Gyltvik/Grønnfjellet. Flyttleien har stor verdi. Beiteområdene har middels verdi.  

Aspenesfjellet har et gode vårbeiter og kalvingsland, men vil ikke bli berørt av prosjektet 

direkte.  

Deponi 23 ligger nært inntil flyttlei og areal hvor deponi 8 er foreslått har tidligere blitt brukt 

til transport og slipp av rein på beite og i forbindelse med flytting. Deponi 12 ligger bl.a. 

innenfor beiteareal vårbeite. Områdene vurderes å ha liten til middels verdi. De 

resterende områdene anses å ha ingen verdi for Duokta rbd. Dette begrunnes med at de 

ligger i nærheten/tett inntil eksisterende infrastruktur og langt unna definerte 

ressursområder for reindriften.  

Stajggo-Habmer rbd. 

Foreslått deponiområde, deponi 17, tilhører vårbeite og høstbeite for Stajggo-Hamber rbd. 

Beitene er gode. Arealet hvor det er foreslått deponi har noe utfordrende terreng og tett 

skog, og ligger tett opp mot eksisterende veg. Det aktuelle arealet har trolig ikke noe særlig 

verdi for reinbeitedistriktet, men områdene rundt er viktige som beiteområder. Verdi settes 

derfor til liten til middels. 

8 Virkning og konsekvens  

Virkningene av tiltaket, etablering av massedeponi og eventuelt drift av massetak vil, 

avhengig av lokalitet, kunne påvirke rein og reindrift, bl.a. gjennom fysiske arealbeslag, 

barrierevirkninger og som direkte forstyrrelser. Videre vil den samlede belastningen for 

reindrift komme i tillegg. Samlet belastning blir beskrevet i avsnitt 10.  

I anleggsfasen vil bl.a. arbeid i form av massetransport, deponering og tilpasning av masser 
i deponi kunne medføre fryktreaksjoner hos dyrene. Dette kan føre til at dyrene unnviker 
anleggsområdene, og nærliggende områder, og reinbeitedistriktet vil oppleve tap av 
beiteområder da dyrene ikke vil benytte beiteområdene som normalt.  
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Anleggsarbeidet vil også påvirke driving og flytting av rein. Anlegget vil medføre 
fryktreaksjon og unnvikelsesadferd hos dyr, eller fysisk avstenge området rein og reindrifta 
bruker til driving eller flytting.  
 
Graden av påvirkning og vanskeligheter for reinbeitedistriktet vil være avhengig av hvor 
stor avstand det er mellom anleggsvirksomhet og der reinen befinner seg, f.eks. flyttleier. 
Aktiviteten kan føre til frykt- og unnvikelsesadferd i et område på opptil 2 km fra 
anleggsområdet.  
 
Det er ifølge reindriftsloven ikke tillatt å stenge eksisterende flytt- og trekkleier. 
Anleggsarbeid i og nær områder som brukes av reindriften, både til beite og til 
driving/flytting, vil medføre mye ekstraarbeid for reinbeitedistriktet. Dette gjelder spesielt 
distrikt som Duokta som driver på gamlemåten.  
 
I driftsfasen, etter anleggsarbeidet er over, vil reindriften påvirkes både gjennom 
menneskelig tilstedeværelse, eksempelvis gravearbeid i forbindelse med uttak av masser, 
og gjennom deponi som nye landskapselementer, eksempelvis ny terrengoverflate, 
fyllinger, etc.  
 
Duokta rbd. 
 
Virkninger i anleggsfase 
 
Deponi 3, 4 og 5 
Økt trafikk, massetransport, rydding og planering av areal, deponering og annet intensivt 
og støyende anleggsarbeid vil skremme rein og vil bl.a. resultere i merarbeid for 
reinbeitedistriktet.  
 
Deponiområdene er planlagt/foreslått anlagt innenfor et viktig beiteområde (vinterbeite) og 
innenfor et område med flere viktige flyttleier, bl.a. øst-vest, sør for Tørrfjordelva. 
Beitearealene (vinterbeite) vil reduseres og fragmenteres under anleggsarbeidet og 
flyttleiene vil stenges/beslaglegges. Reinbeite i området vil med stor sannsynlighet 
opphøre i anleggsfasen på grunn av barrierevirkningene og arealbeslag tiltakene vil 
medføre. Beitetap og stenging av flyttlei representerer stor negativ virkning.  
 
Selv om det ikke planlegges å anlegge massedeponi over eller innenfor den østlige 
hovedflyttlei mellom nord og sør anses nærheten til prosjektet som skadelig for 
flytteprosessen reinbeitedistriktet foretar her årlig. Duokta reinbeitedistrikt må med stor 
sannsynlighet flytte rein på andre måter, noe som er en stor utfordring for et reinbeitedistrikt 
som Duokta og konsesjonsområdet de opererer innenfor. Mulighetene for flytting av rein er 
svært begrenset, bl.a. pga. terrenget og manglende infrastruktur.  
 
I dagens situasjon med eksisterende E6 og avfallsdeponi (Elkem AS Salten) og andre 
forstyrrelser opplever Duokta rbd. årlig at rein forsvinner under flytting gjennom området. 
Reinen blir skremt og fanges på halvøya mellom Hellandsbukta og Evjen (Buviknakken). 
Duokta rbd. har ingen mulighet til å lete etter dyrene da resten av flokken er i bevegelse 
nord eller sørover. Dyr som vandrer alene er utsatt for farer, bl.a. trafikk og rovdyr. Etter at 
resten av flokken er flyttet bruker Duokta rbd. tid og ressurser på å lete opp dyr. 
Reinbeitedistriktet har mistet mange dyr pga. av slike situasjoner. Det oppleves i dag at dyr 
trekker ut av området og bl.a. inn i Sverige som følge av at de har kommet bort fra flokken. 
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Dette inkluderer også simler som kalver underveis. Ved slike tilfeller anses dyrene ofte som 
tapt for reinbeitedistriktet. 
 
Anleggelse av massedeponi i området anses som en eskalerende faktor for slike hendelser 
og derfor anses flytting mellom årstidsbeiter i Fauske/Sørfold som svært utsatt. Dersom 
eksisterende flyttlei mellom nord og sør (Fauske-Sørfold/Rago) skal benyttes under 
anleggsarbeidet vil rein sannsynligvis bli skremt. Dersom rein trekker ut av området som et 
resultat av anleggsarbeid vil det medføre store utfordringer for reinbeitedistriktet og stor 
negativ virkning.  
 
Anleggelse av deponi 4, 5 og 3 vil medføre stort negativt omfang for reinbeitedistriktet i 
anleggsfasen. Konsekvensen i anleggsfasen vurderes som meget stor negativ.  
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Figur 8-1 Planlagte deponier innenfor viktige områder for Duokta rbd. Beiteområder er ikke vist på 
kartet.  

Deponi 16 
Anleggelse av deponi 16 vil stenge flyttlei mellom vårbeite/kalvingsland på vestsiden av 
Aspfjorddalen og sommerbeiter på Gyltvik- og Grønnfjellet. Stenging av flyttlei her vil 
medføre mye merarbeid for Duokta rbd. Grunnet terrenget er det få muligheter for annen 
transport av rein mellom beiteområdene. I verstefall kan beitene gå tapt og rein må flyttes 
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eller sendes på foring. Anleggelse av deponi 16 vil medføre middels til stort negativt 
omfang og dermed stor negativ konsekvens for anleggsfasen.  
 

 
Figur 8-2 Planlagte deponier innenfor viktige områder for Duokta rbd. Beiteområder er ikke vist på 
kartet. 

Deponi 8, 12 og 23 
Transport og slipp av rein i areal for deponi 8 vil ikke være mulig i anleggsperioden. 
Landskapsformene/terrenget mellom E6 og fjell gir noe toleranse for støy og anleggsarbeid 
ved deponi 12. Deponi 23 ligger nær eksisterende flyttlei og tiltak her vil kunne medføre 
noe påvirkning, hovedsakelig støy og menneskelig tilstedeværelse. Omfanget vurderes 
som lite negativt for deponi 8 og 23 og intet for deponi 12. Konsekvens vil være liten 
negativ for deponi 8 og 23 og ubetydelig for deponi 12.  
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Deponi 9, 14, 15 og 18 
De resterende deponiområdene som er foreslått av Statens vegvesen, deponi 9,14,15,18 
vil ikke medføre negativ påvirkning på Duokta rbd. Tiltakene vurderes å ha intet omfang. 
Konsekvens vil være ubetydelig.  

 

Stajggo-Habmer rbd. 

Anleggelse av deponi 17 vil påvirke et lite areal. Tiltaket vurderes derfor å ha liten negativ 
påvirkning. Dette gir liten negativ konsekvens.  
 
Virkninger i driftsfase 

 
Duokta rbd. 
 
Deponi 3, 4 og 5 
Arealbeslag som følge av anleggelse/etablering av massedeponi 3, 4 og 5 vil medføre 
fragmentering og reduksjon av vinterbeiter. Selv om massedeponiene revegeteres etter 
anleggsfasen er de å anse som tapt beite for reinbeitedistriktet i mange år. Eventuelle 
forekomster av verdifull næring som lav vil ikke komme tilbake til areal som blir beslaglagt. 
Deler av vinterbeite vil gå tapt.  
 
Arealene vil fremstå som fremmedelementer i lang tid før de er revegetert. Den flate 
utformingen og mangel på vegetasjon vil gi lite ly og skjul for rein og det antas at reinen vil 
sky områdene i lang tid.  
 
I flere år vil deponiene virke barrieredannende mellom beiteområdene på øst- og vestsiden 
av E6. Duokta rbd. vil få en betraktelig vanskeligere oppgave når rein skal flyttes/drives fra 
Buviknakken og Helland tilbake over E6, da på grunn av barrieren de nye arealbeslagene 
utgjør. I tillegg til å være nye fremmedelementer vil endring av terreng medføre problemer 
for reinbeitedistriktet. Å flytte rein gjennom store åpne områder vil være utfordrende 
sammenlignet med i dag hvor terrengformene i større grad styrer flyttingen. Flere av 
dagens flyttleier vil derfor være ubrukelige etter etablering av massedeponiene, selv etter 
at anleggsarbeidet er over.  
 
Anleggelse av ny infrastruktur i tillegg til E6 og eksisterende deponi vil ytterliggere forverre 
situasjonen med rein som skremmes og forsvinner under flyttingen.  
 
Deponi 3, 4 og 5 vil gi stor negativ påvirkning i driftsfasen og meget stor negativ 
konsekvens.  
 
Dersom massedeponiene besluttes å brukes som massetak vil mer eller mindre 
beitearealene og reindriften slik den foregår i dag opphøre. Konsekvensgraden: meget 
stor negativ.  
 
Deponi 16 
For deponi 16 forutsettes det at deponiene vil bli planert og revegetert slik at terrenget ikke 
vil virke for barrieredannende ved flytting av rein. Deponiet vil likevel i lang tid kunne ha 
denne virkningen og dermed medføre ekstraarbeid for reinbeitedistriktet. I driftsfasen 
vurderes deponiet å ha liten til middels negativ påvirkning. Dette gir liten til middels 
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negativ konsekvens. Dersom det vurderes å benytte deponiet som masseuttak vil 
konsekvensgraden bli stor negativ.  
 
Deponi 8, 12 og 23 
I driftsfasen forventes det ikke noe negativ påvirkning for deponi 8, 12 og 23. Dersom 
deponiene benyttes som permanent massetak vurderes liten til middels negativ 
konsekvens for deponi 8 og 23. Permanent massetak i deponi 12 vurderes å ikke ha noen 
negativ påvirkning på reindrift og ubetydelig konsekvens.  
 
Deponi 9, 14, 15 og 18 
Resterende deponi som er foreslått vil ikke medføre noe negativ virkning for reindrift i 
driftsfasen. Ubetydelig konsekvens.  
 

Stajggo-Habmer rbd. 

Deponi 17 vil gi liten negativ påvirkning i driftsfasen, da på grunn av arealbeslag i 
beiteområde. Dette gir liten negativ konsekvens. Dersom deponiet omgjøres til permanent 
massetak vil konsekvensgraden økes til middels negativ.  
 
Tabell 8-1 Oppsummering av omfang og konsekvens for reindrifta ved etablering av foreslått 
massedeponi og videre drift av massetak.  

Deponi Omfang 
anleggsfase 

Konsekvens 
anleggsfase 

Omfang 
driftsfase 

Konsekvens 
driftsfase 

Konsekvens 
massetak 

3,4,5 Stort negativt Meget stor 
negativ 

Stort negativt Meget stor negativ Meget stor negativ 

16 Middels til stort 
negativt 

Stor negativ Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Stor negativ 

8 Lite negativt Lite negativt Intet Ubetydelig Liten til middels 
negativ 

12 Intet Ubetydelig Intet Ubetydelig Ubetydelig 

23 Lite negativt Liten negativ Intet Ubetydelig Liten til middels 

9,14,15, 
18 

Intet Ubetydelig Intet Ubetydelig Ubetydelig 

17 Lite negativ Liten negativ Lite negativ Liten negativ Middels negativ 

 

9 Områder som foreslås brukt til massetak 

Basert på vurderinger i konsekvensutredning foreslås deponi 12, 9, 14, 15 og 18 som 

minste konfliktfylte alternativene for massetak i forhold til reindrift.  

10 Samlet belastning 

I samlet belastning inngår planer og tiltak som er planlagt innenfor reinbeitedistriktenes 

konsesjonsområder i løpet av ca. 5 år, inkludert E6 mellom Megården og Mørviksbotn 

(vedtatt i 2016). Planer og tiltak og konsekvensene av disse blir belyst, uavhengig om de 

er gjennomført pr. i dag eller ikke. Følgende sakstyper inngår i vurderingen: 
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konsesjonssaker, utslippstillatelser, vedtatte kommuneplaner (arealdel), 

kommunedelplaner og reguleringsplaner.  

Som kilde/informasjonsgrunnlag er Sørfold, Fauske, Hamarøy kommuners hjemmesider, 

NVE sin oversikt over konsesjonssaker, og utslippstillatelser/søknader fra 

Fylkesmannen/Miljødirektoratet brukt. 

Duokta rbd. 

Tabell 10-1 Oversikt over planlagte og utbygde prosjekt i Fauske og Sørfold kommuner som er 
vurdert for Duokta rbd.  

Tiltak/plantype Plan/tiltak – kort 

beskrivelse 

Status Virkning for reindrift 

Detaljregulering av 

ny E6 i Sørfold 

Ny E6 gjennom 

Sørfold: 

Modernisering av veg, 

bru og tunnel fra 

Megården 

(Tørrfjordelv) via 

Aspfjorden til 

Sommerset. Bru over 

Leirfjorden. 

Vedtatt (2016). Ny 

reguleringsplan for 

deponier er under 

utarbeidelse (ikke 

vurdert her).  

Ny veg med 90 km/t 

ved Megården 

medfører økt fare for 

kollisjon med rein på 

vinterbeite og ved 

flytting av rein fra 

Buviknakken.  

Avfallsdeponi for 

Elkem 

Deponi for avfall fra 

Elkems silisiumverk 

på Valljord. Egen 

tillatelse fra 

Miljødirektoratet til 

drift fram til 2032. 

Deponiet skal være 

sikret (gjerde) mot 

adgang for 

uvedkommende. 

I full drift. Elkem kan 

deponere inntil 5000 

tonn pr år. 

Deponiet med 

inngjerding er til hinder 

for reinens trekk og for 

flytting over E6. 

Flyttingen må foregå 

langs Tørrfjordelva, 

over ny E6 i 90 km/t-

sone.  

Dette er vurdert i KU-

rapporten for Ny E6.  

Ny trafostasjon i 

Straumvassbotn. 

Statnett 

Salten 

transformatorstasjon i 

tilknytning til Siso 

kraftstasjon. Planlagt 

byggetid er 2,5 – 3 år. 

Planene omfatter nytt 

kontrollhus, 

fellesanlegg og 

verksted/lagerNy 

adkomstveg (900-

NVE har i 2013 gitt 

Statnett konsesjon 

for ny Salten 

trafostasjon ved Siso 

kraftverk. 

Trafostasjonen er 

bygget.  

Det går flyttlei forbi 

planlagt ny trafo-

stasjon. Slike store 

installasjoner er 

forstyrrende for reinen 

og de kan være 

vanskelig å få forbi. 

Denne ruta benyttes 

når det er vanskelige 

forhold for flytting i 

fjellet, og er da kritisk. 
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1000 m), 

massedeponi 

Kraftledning Ny 132 kV linje fra 

Stigfjellet til Salten 

transformatorstasjon. 

Eksisterende 132 kV 

linje vil bli revet.  

Nordlandsnett AS har 

søkt NVE om 

konsesjon (2013). 

Søknaden er ikke 

behandlet.  

Linjen vil komme i 

konflikt med reinbeite 

og flere flyttleier. 

Flyttleien fra Nevervatn 

til Straumsvatnet går 

parallelt med 

eksisterende og 

omsøkt linje. 

Eksisterende og 

omsøkt linje krysser 

flyttlei i Kjølvikdalen. 

Pumpestasjon  Kivatn pumpe-stasjon. 

NVE ga i 2012 

Statkraft tillatelse til å 

pumpe vann fra Kivatn 

til Langvatn som er et 

magasin i Kobbelv 

kraftverk. Tillatelsen 

omfattet også bygging 

av kraftlinje og 

koblingsanlegg. 

Ikke gjennomført pr 

d.d. 

Duokta rbd og Tuorpon 

sameby (Sverige) med 

beiterettigheter i 

Norge, hadde ingen 

motforestillinger til 

planene. 

Fagerbakken 

kraftverk 

Småkraftverk som 

ligger nord for 

anleggsvegen fra 

Straumvatn til Siso. 

Konsesjon gitt, 

bygging startet 

Høstvinter- og 

vinterbeite. Trekklei og 

drivingsleier/flyttleier 

nært ved tiltaket. 

Middels til stor negativ 

konsekvens for reindrift 

i anleggsperioden. 

Liten-Middels negativ 

konsekvens i 

driftsfasen. 

Veiski kraftverk Småkraftverk som 

utnytter fallet (122 m) i 

Veiskidalen til 

Rundvatnet. 

Konsesjon gitt. 

Bygging ikke startet 

Godkjent utbygging har 

moderat virkning for 

reindrifta. Reguleringen 

av Kvitvatnet ble tatt ut 

av søknaden og da ble 

de negative 

konsekvensene 

akseptable for 

reindrifta. 
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Storvikelva kraftverk Småkraftverk i 

Leirfjorden, mellom 

dagens E6 og sjøen, 

like ved der planlagt 

ny E6 krysser 

Leirfjorden i hengebru. 

Konsesjon gitt. 

Bygging ikke startet 

Liten negativ 

konsekvens fordi 

tiltaksområdet ligger 

mellom E6 og fjorden. 

Blåmann kraftverk Utnytter fall på 200 m 

(879 moh. – 679 

moh.) i Blåmannselva 

Konsesjonssøknad 

under behandling 

hos NVE 

Liten- middels negativ 

konsekvens i 

anleggsfasen. 

Ubetydelig/liten negativ 

konsekvens i 

driftsfasen 

Nevervatn kraftverk Småkraftverk. 

Utnyttelse av 

Neverskarelva med 

overføring av 

Kjølvikelva.  

Konsesjonssøknad 

under behandling 

hos NVE 

Flere beiteområder 

innenfor kraftverkets 

influensområde. To 

flyttleier innenfor/nært 

prosjektområde.  Økt 

samlet belastning for 

reindrift. Middels til stor 

negativ konsekvens. 

Kommuneplan for 

Sørfold 2009-2018 

Igjen nye områder for 

hyttebygging o.l. i 

Duoktas 

beiteområder. 

  

Holtan kraftverk, 

Fauskeeidet 

Tidligere 

vannverksvassdrag 

søkes utbygd til 

vannkraftformål. 1250 

m rørgate 

Søkt konsesjon. 

Under behandling 

hos NVE 

Små negative 

konsekvenser i 

driftsfasen. 

Sannsynligvis større 

virkninger i 

anleggsfasen. Flyttlei 

går parallelt med 

rørgate, i kort avstand 

Kommuneplanens 

arealdel 2009 - 2021 

LNF-C 1-4. Innenfor 

LNF-C områder 

tillates hyttebygging 

begrenset til antall 

hytter. I Valnesfjord-

området tillates 

tilsammen 13 nye 

hytter 

Vedtatt 

kommuneplan  

I C2 (Valnesfjordvatn 

SV) og C4 (Toktdalen) 

tillates til sammen 6 

nye hytter. Begge 

områdene benyttes 

som flyttlei, og det kan 

reduseres verdien av 

flyttleien. Det 

begrensede antall nye 

hytter tilsier små 
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negative 

konsekvenser. 

 

De store utbyggingsplaner og aktiviteter som pågår har store negative konsekvenser for 
reindrifta. Svært mange vannkraftverk og nettinstallasjoner eksisterer i regionen og 
innenfor Duokta rbd. sitt konsesjonsområde. Flere er planlagt utbygd. Bygging av Salten 
transformatorstasjon (Statnett SF) og ny 132 kV linje (Nordlandnett AS) og driften av disse 
vil ha varige negative konsekvenser for reindrift. Det samme har driften av avfallsdeponiet 
til Elkem Salten. Disse vil sammen med ny E6 ha negativ virkning på flytting og driving av 
rein fra Fauske (sør i distriktet) til vinterbeitene i Sørfold (nord i distriktet) 
 
I reinbeitedistriktet er det mange mindre utbyggingsplaner som hver for seg har mindre 
negative konsekvenser (driftsfasen). Anleggsvirksomheten vil derimot innebære 
forstyrrelser for reinen hvis den er i det aktuelle området når dette foregår.  
 
Ingen andre vedtatte reguleringsplaner i Fauske kommune har til vår kjennskap alvorlig 
virkning for reinbeitedistriktet.  
 
Konfliktfylte deponier og ev. drift av massetak i disse vil øke den samlete negative 
belastningen.  
 

Stajggo – Habmer  

Tabell 10-2 Oversikt over planlagte og utbygde prosjekt i Fauske og Sørfold kommuner som er 
vurdert for Stajggo - Habmer. 

Tiltak/plantype Plan/tiltak – kort 

beskrivelse 

Status Virkning for 

reindrift 

Detaljregulering av ny 

E6 i Sørfold 

Ny E6 i Sørfold: Ny 

veg i Bonådalen med 

deponier bl.a. ved 

Eiavatn. Tunnelutløp 

og bro i Sildhopen. 

Eksisterende E6 fra 

Sommerset til 

Sildhopen (Kobbvatn-

området) 

nedgraderes når ny 

veg åpnes. 

Vedtatt (2016) Områder med stor 

verdi for reindrifta i 

Bonådalen og i 

Sildhopen blir sterkt 

påvirka i både 

anleggsfasen og 

driftsfasen. 

Avbøtende tiltak 

reduserer de 

negative 

konsekvensene noe, 

men det vil bli 

merarbeid for 

utøverne. 

Trafikkreduksjonen 

langs dagens E6 

vurderes å gi middels 
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positive 

konsekvenser for 

reindrifta. Spesielt er 

strekningen i 

Kobbvatnområdet 

stor verdi som vår- 

og høstbeite. 

Småkraft Norges Småkraftverk 

AS. Mørvikselva. 

Utnytter fall på 57 m 

(77 moh. til 20 moh.) i 

Mørvikselva. 

Under behandling hos 

NVE.  

I søknad vurderes 

det som liten 

påvirkning på 

reindrifta.  

Småkraftverk Nord-Salten kraftlag 

AS. Styrkesneselva 

kraftverk. Utnytter fall 

på 72 m (82 moh. – 

10 moh.) i 

Styrkesneselva. 550 

m rørgate. 

Konsesjon gitt. Området ligger i 

oppsamlingsområde 

for rein. Middels 

negativ i 

anleggsfasen, særlig 

problematisk å samle 

rein ved mye 

forstyrrelser. 

Ubetydelige 

konsekvenser i 

driftsfasen 

Småkraftverk Nord-Salten kraftlag 

AS. Raukforsen 

kraftverk, Gjerdalen. 

Utnytter fall på 77 m i 

Gjerdalselva.   

Konsesjon gitt. Ikke 

bygd 

Tiltaket ligger i 

vårbeite og nært 

flyttleia i Gjerdalen. 

Middels negativ 

konsekvens i 

anleggsfasen, - 

ubetydlig til liten 

negativ konsekvens i 

driftsfasen da tiltaket 

vil endre tilstanden i 

dalen lite. Det 

forventes at 

Gjerdalen kan bli mer 

verdifull for reindrifta 

nå E6 fjernes fra 

Kobbelvområdet. 

Småkraftverk Karlsen Energi AS. 

Lisjvasselva 

småkraftverk. Utnytter 

Konsesjon gitt Det er både 

beiteinteresser og 

flyttleier i 
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falle mellom 

Lisjvatnet (kote 217) 

og Sildhopvatnet (ca. 

kote 88) 

tiltaksområdet. 

Rørgata går på tvers 

av flyttleia, men 

konsesjonen 

inneholder krav om 

nedgraving og 

planering. 

Kraftstasjonen er 

ikke noe problem. 

Små negative 

konsekvenser i 

anleggsfasen og 

ubetydelige i 

driftsfasen. 

Småkraftverk Småkraft AS. 

Kobbskarelva 

kraftverk. Utnytter fall 

på 249 m (564 moh. -

215 moh.). Rørgate 

1450 m i kombinasjon 

frittliggende 

rør/nedgravd rør. 

Søknad under 

behandling i NVE  

Tiltaksområdet ligger 

i sommerbeite og 

vårbeite og flyttleia 

mellom Sildhopen og 

Gjerddalen passerer 

nært tiltaket. Middels 

negativ konsekvens i 

anleggsfasen, - 

ubetydelig til liten 

negativ konsekvens i 

driftsfasen. Området 

mellom Kobbvatn og 

Sildhopfjellet 

forventes å få større 

verdi for reindrifta 

etter at E6 gjennom 

området blir 

nedgradert og 

trafikken sterkt 

redusert. 

Reguleringsplan  Nakken hyttefelt 12.02.2009 Ukjent. Fant ikke 

sakspapirer.  

Reguleringsplan Styrkesnes hyttefelt 27.04.2009 Liten til ubetydelig 

negativ konsekvens 

for reindrift 

Kommuneplan 2009-

2021 

Hyttefelt H5 Hauknes 2010 7 hytter. I vinterbeite. 

Ikke langt fra flyttlei. 

Reduksjon til 7 hytter 
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er akseptabelt for 

reindrifta 

Kommuneplan 2009-

2021 

Hyttefelt H3 

Horndalsvatn 

2010 5 hytter. Ligger like 

ved flyttleia som 

krysser ny E6 sør for 

Horndalsvatn. Liten 

konflikt. Ubetydelige 

konsekvenser 

Kommuneplan 2009-

2021 

Fritidsboliger i LNF-C: 

Kobbvatn/ H6 

2010 Utkant av sommer- 

og høstbeite 

Kommuneplan 2009-

2021 

Camping/overnatting 

AB1, Rørstad 

2010 Vinterbeite og 

vårbeite. Mest 

aktivitet på 

sommerstid betyr 

små negative 

konsekvenser. 

Reguleringsplan E6 Femtevasslia – 

Kråkmo. 5,1 km 

2013/Vegen er bygd 

og åpnet for trafikk 4. 

januar 2016 

To kryssinger av 

flyttleier medfører 

vansker og spesielt v 

Femtvasselva var 

utfordrende og måtte 

flyttes. Nytt 

oppsamlingsområde 

etableres.  

Detaljreguleringsplan E6 Kråkmo – 

Sandnesbotn. 3, 4 km 

Vedtatt 12.12.2013.  

Ferdigstilt.  

Flyttlei krysses ved 

Falkelva. 

Problematisk. 

Småkraftverk Nord-Salten kraftlag 

AS. Femtevasselva 

kraftverk. Utnytter 

fallet mellom kote 144 

og 74 i 

Sagelvvassdraget. 

Rørgate ca. 900 m 

lang, på vestsida av 

elva. Inntak plasseres 

like ved gamle E6-

brua over elva. 

Konsesjon gitt i 2010. 

Ikke bygd. 

Tiltaket ligger i vår- 

og høstbeiteområde 

og er vurdert å gi 

liten – negativ 

konsekvens for 

reindrift. En flyttlei 

mellom Sjettevatn og 

Fjerdevatn går vest 

for tiltaket. Ny E6 er 

bygd og flyttleia 

krysser E6 i krysset 

mellom gammel og 

ny E6. Kraftverket vil 

få ubetydelig 
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negative 

konsekvenser for 

reindrifta.  

Småkraftverk Svartvasselva 

Kraftverk SUS. 

Utnytter fall på 120 m. 

Nedgravd rørgate ca. 

1900 m lang (Rør: 

Ø=1500mm). Mye 

sprenging. 

Konsesjon gitt av NVE 

2014. Ikke bygd. 

Innsigelse fra 

Fylkesmannen og 

Områdestyret i 

Nordland. OED 

opprettholdt 

konsesjon. 

Tiltaket ligger i 

distriktets 

kalvingsland og det 

betyr store negative 

konsekvenser i 

anleggsfasen. En 

viktig flyttlei går like 

ved tiltaket. Mindre 

negative 

konsekvenser i 

driftsfasen. 

 

E6-utbyggingen Femtvasslia – Sandnesbotn som er ferdig og den planlagte E6 

utbyggingen i Sørfold vil samlet sett få store negative konsekvenser for reindriften i Stajggo-

Habmer rbd. Begge strekninger krysser etablerte, viktige flyttleier, og med trafikkøkning vil 

dette være negativt – selv med de foreslåtte avbøtende tiltakene. Nedgradering av 

eksisterende E6 i Kobbvatnområdet (vår- og høstbeiter) kompenserer noe for de negative 

konsekvensene av ny veg i Bonådalen, men ikke tilstrekkelig til at de negative 

konsekvensene av inngrepene i flyttleiene (Eiavatn og Sildhopen) som har større verdi for 

reindrifta. 

Stajggo-Habmer rbd har svært mange kraftutbygginger innenfor sine områder. Mange av 

disse vannkraftprosjektene ligger i distriktets vår- og høstbeiter. I disse områdene er det 

også mange eldre utbygginger som reduserer bruks- og beiteverdien for rein. 

Vannkraftprosjektene fordeler seg ganske jevnt i området, og noen ligger også i nærheten 

av ny E6.  

Anleggelse av massedeponi (deponi 17) som foreslått vil trolig ikke medføre noen stor 

økning i den samlete belastningen.  

11 Avbøtende tiltak 

Det største og viktigste avbøtende tiltaket er å unngå deponier slik de er forslått for 3, 4 og 

5.  

Det bør heller ikke anlegges deponi som foreslått i Aspefjordalen (deponi 16). Dersom det 

anses nødvendig å anlegge deponi 16 bør det unngås å beslaglegge areal i eller i nærheten 

av eksisterende flyttlei. Det betyr at deponi bør trekkes ned mot fjorden. Dersom det blir 

besluttet å benytte deponi 16 som fremtidig massetak er det viktig at massetaket etableres 

i god avstand fra flyttlei.  

Alle deponier bør revegeteres med en gang anleggsfasen er over.  
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Meldeplikt i forbindelse med anleggsarbeidet bør settes i system slik at reinbeitedistriktene 

vet hvor og når anleggsarbeidene til enhver tid skal gjennomføres. Det gjelder for de 

arealene som har betydning for reinbeitedistriktene. Meldesystemet skal også gå motsatt 

veg slik at rbd. varsler når de vet at det går rein i og nær anleggsområdet eller når de 

eventuelt skal flyttes eller drives. Dette er helt avgjørende for at anleggsarbeidet skal kunne 

gjennomføres med minst mulig forstyrrelse for reindrifta.  

Statens vegvesen bør inkludere begge reinbeitedistrikt i detaljplanleggingen av prosjektet 

(YM-plan og prosjekteringsarbeid) slik at arbeidet kan gjennomføres på en effektiv og 

konfliktreduserende måte. Her må reinbeitedistriktene få mulighet til å bidra med 

informasjon om drift og meninger om arealbeslag, anleggsdeler, anleggsperioder, ol. på 

detaljnivå.  
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