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Sammendrag
I forbindelse med bygging av tunnel gjennom Tjemfjellet i Saltdal kommune, vil traseen for rv. 77 bli lagt om
på en strekning av ca 3,2 km lengde. Det østre tunnelpåhugget og omlegging av rv. 77 øst for
tunnelpåhugget ligger innenfor grensene av Junkerdalsura naturreservat. Det vestre tunnelpåhugget og
omleggingen av Rv 77 mellom tunnelpåhugget og nåværende E6, ligger i samme område som nåværende
Rv 77 ligger i dag.

Oppdragsområdet for denne rapporten ligger i området omkring vestre tunnelpåhugg. Nøyaktig plassering
av påhugget er ikke endelig fastlagt. Oppdragsområdet omfatter også nærliggende områder og traseen for
ny Rv 77 fra vestre tunnelpåhugg og fram til nytt kryss med E6.

Oppdragsområdet omfatter også muligheter for massedeponi for tunnelmasser i nåværende Hestbrinken
grustak.

Denne konsekvensutredningen for reindrift er basert på metodikken beskrevet i Statens vegvesens Håndbok
140 (Statens vegvesen 2006).

Områdets verdi for reindrift.

Området omkring Storjord er i dag preget av mange interesser i tillegg til reindriften;

Et viktig knutepunkt for trafikk (E6, Rv 77, Jernbane)

Turistsenter / nasjonalparksenter på Storjord

Næringsvirksomhet (Grustak, Nedlagt militært lager, Mesta)

Flere kraftlinjer

Topografisk er området «trangt» med flere naturlige sperrelinjer;

Saltdalselva og Junkerdalselva

Bratte flåg og steinurer

I forhold til reindriften er området viktig som vinterbeite og som lasteplass for rein. Området har flere viktige
flyttleier / drivingsleier og trekkleier. Det er derved mange interesser som det må tas hensyn til i dette
avgrensede området.

Ut i fra den metode som legges til grunn for verdivurdering (se kap 2.1.2.), vil vi gi området en stor verdi for
reindriftsnæringa ut fra dagens bruk og dagens situasjon.

r,",c1(1@!sSto'

Verdien av grustaket på Hestbrinken for reindriftsnæringen vurderer vi som liten / ubetydelig.
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Tiltakets omfang —uten avbøtende tiltak

Vi vurderer tiltakets omfang ut fra tre faser;

Anleggsfasen

Driftsfasen

Midlertidig massedeponi i grustaket på Hestbrinken

Omfanget av dette tiltaket vurderes i anleggsperioden som stort negativt for reindriften.

Omfanget av dette tiltaket vurderes i driftsperioden som middels negativt for reindriften.

Omfang av midlertidig deponi av tunnelmasser på Hestbrinken uten avbøtende tiltak vurderes som nøytral /
lite negativ for reindriften.
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Tiltakets konsekvens for reindrifta —med avbøtende tiltak.

Med de avbøtende tiltak som er foreslått i denne rapportens kap 5, vurderer vi konsekvensen av dette tiltaket
i forhold til reindrifta slik;

Konsekvens av anleggsfasen med avbøtende tiltak: Middels / liten negativ konsekvens for reindrift;

(--/-)

Konsekvens av driftsfasen med avbøtende tiltak: Liten / ingen samlet konsekvens for reindrift; (+/-)

Konsekvens av midlertidig deponi for tunnelmasser på Hestbrinken med avbøtende tiltak: Nøytral /
ingen samlet konsekvens for reindrift; (+/-).
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Innledning

1.1BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I forbindelse med bygging av tunnel gjennom Tjernfjellet i Saltdal kommune, vil traseen for rv. 77 bli
lagt om på en strekning av ca 3,2 km lengde. Det østre tunnelpåhugget og omlegging av rv. 77 øst
for tunnelpåhugget ligger innenfor grensene av Junkerdalsura naturreservat. Det vestre
tunnelpåhugget og omleggingen av Rv 77 mellom tunnelpåhugget og nåværende E6, ligger i
samme område som nåværende Rv 77 ligger i dag.

Norconsult AS var tidligere i år engasjert for å gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser denne
omleggingen av rv. 77 vil ha for fagtema naturmiljø. Denne rapporten ble levert den 10. oktober
2012.

Norconsult AS er engasjert for å gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser denne omleggin gen av
rv. 77 vil ha for fagtema reindrift.

1.2INNHOLD OG AVGRENSNING

Innhold

Konsekvensutredningen for fagtema reindrift av den planlagte omleggingen av rv. 77 inneholder
følgende:

I kapittel 2 redegjør vi for metode og datagrunnlag.

I kapittel 3 beskrives tiltaket —omleggingen av rv. 77. Denne beskrivelsen er basert på
Vegvesenets forslag til planprogram (juli 2012)

I kapittel 4 gir vi en beskrivelse av status og verdivurdering av fagtema reindrift i området. Vi tar
her utgangspunkt i oppdragsområdet omkring det vestre tunnelpåhugget og mulig deponiområde
for tunnelmasse i grustaket på Hestbrinken.

I kapittel 5 gir vi en omfangsvurdering av tiltaket i forhold til 0-alternativet. Vi vurderer omfanget i
forhold til en anleggsfase og en driftsfase. Vi skisserer også avbøtende tiltak.

I kapittel 6 konkluderer vi i forhold til konsekvens av tiltaket.
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Avgrensning

I denne rapporten avgrenser vi området slik;

Oppdragsområdet for denne rapporten ligger i området omkring vestre tunnelpåhugg for planlagt
tunnel på rv. 77 gjennom Tjernfjell i Saltdal kommune. Nøyaktig plassering av påhugget er ikke
endelig fastlagt. Oppdragsområdet omfatter også nærliggende områder og traseen for ny Rv 77
fra vestre tunnelpåhugg og fram til nytt kryss med E6.

Oppdragsområdet omfatter også muligheter for midlertidig massedeponi for tunnelmasser i
nåværende Hestbrinken grustak.

Områdene omkring østre tunnelpåhugg anses ikke å være kritiske sett i forhold til reindriften.
Østre tunellpåhugg ligger derfor utenfor oppdragsområdet for denne undersøkelsen. Områdene
omkring Østre tunnelpåhugg ble grundig undersøkt i forbindelse med fagrapport naturmiljø.
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Metode og datagrunnlag

2.1METODIKK

Formålet med en konsekvensutredning er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for miljø,
naturressurser og samfunn slik at virkningene kan tas i betraktning under forberedelse av planen
og når det tas stilling til om planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Denne konsekvensutredningen for reindrift er basert på metodikken beskrevet i Statens vegvesens
Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).

Metoden i håndbok 140 har følgende hovedelementer:

Beskrivelse av karakteristiske trekk i området.
Verdsetting av områder.
Vurdering av effekt/omfang på verdsatte områder.
Vurdering av konsekvens av tiltaket.

Vi vil spesielt legge til grunn metoden som er angitt i håndbok 140, kapittel 6.7. Naturressurser.

2.1.1 Definisjoner

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann berggrunn og løsmasser som ressurser.

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri.

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre biologiske
ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt
deres anvendelsesområder.

Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og løsmasser) samt
deres anvendelsesmuligheter.
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2.1.2 Verdifastsetting

Områdets verdi angis i en tredelt, glidende skala:

Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Reindrifts- - Reindriftsområder - Reindriftsområdermed

områder medlitenproduksjon middelsproduksjonav

av næringsplanter næringsplanter

- Reindriftsområder - Reindriftsområder

medlavbruksfrekvens medmiddelsbruksfrekvens


- Reindriftsområdermedstor

produksjonav nærings-

planter

- Reindriftsområdermedhøy

bruksfrekvens.

- Beiteressursersomdet er

mangelpå i et område.

(områdeter minimumsbeite),

Verdien av et område i forhold til reindrift framkommer ved at et sett verdikriterier brukes til å
vurdere områdets registrerte egenskaper og verdi for reindrifta i dagens situasjon.
Verdivurderingen begrunnes ut fra de data som framkommer i konsekvensanalysen.

2.1.3 Omfang

Omfangsvurderingen er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket vil medføre for reindrifta. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 —dvs ingen endring i
forhold til dagens situasjon.

Ressurs-

grunnlaget

og utnyt-

telsen av det

Stort positivt

omfang

Tiltaketvil i stor

gradøkeres-

sursgrunnlagets

omfangog/eller

kvalitet

(Neppeaktuelt)

Middels

positivt

omfang

Tiltaketvil øke

ressursgrunn-

lagetsomfang

og/ellerkvalitet

Lite/intet

omfang

Tiltaketvil stort

sett ikkeendre

ressursgrunn-

lagetsomfang

og/ellerkvalitet

Middels

negativt

omfang

Tiltaketvil

redusereres-

sursgrunnlagets

omfangog/eller

kvalitet

Stort negativt

omfang

Tiltaketvil i stor

gradredusere

ellerødelegge

ressursgrunnla-

getsomfang

ogiellerkvalitet

Eventuelle avbøtende tiltak som er inkludert i tiltaket, skal inkluderes i omfangsvurderingen.

2.1.4 Konsekvens

Konsekvensen av et tiltak for et område framkommer ved å sammenholde områdets verdi og
tiltakets omfang. Dette forholdet illustreres gjennom Konsekvensvifta:
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Verdi

Omfang

Stort
positivt

Middels
positivt

Lite
positivt

Intet omfang

Lite
negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

Liten Middels Stor

1
syr posith

(—
*--

+

liten aegiahr

Figur I. Konsekvensvifta. Kilde: Handbok 140 (Statens vegvesen 2006).

2.2 DATAGRUNNLAG

2.2.1 Datainnsamling

Møte med Reindriftsforvaltningen på Fauske den 10. oktober 2012. Gjennomgang av oppdaterte
reindriftskart.

Møte med Per Thomas Kuhmunen. Formann i Reinbeitedistrikt Saltdal. Møte den 10. oktober
2012 i Junkerdal.

Møte med Statens Vegvesen den 02. november 2012 vedr nytt detaljplankart for området omkring
østre tunnelpåhugg. Samtale med Per Thomas Kuhmunen samme dag.

Møte med Saltdal kommune, Statens Vegvesen, Reindriftsforvaltningen og representanter for
reinbeitedistriktet den 19. november,

Databasen www.reindrift.no

Digitale reindriftskart
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2.2.2 Dokamenter:

Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven. 01.09.2009

Forslag til Planprogram. Detaljreguleringsplan. E6 Storjord / rv.77 Tjernfjellet. Saltdal
kommune. Statens Vegvesen juli 2012.

Brev fra Reindriftsforvaltningen Nordland datert 30.08.12

Notat fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 03.10.2012. Notat fra møte og befaring på
Storjord vedr. Rv 77 Tjernfjellet 2. oktober 2012.

Kommuneplanens arealdel med reguleringsplan for Storjord.

Detaljreguleringsplan E6 Storjord / rv.77 Tjernfjellet. Konsekvensutredning av fagtema
naturmiljø. Norconsult 10. oktober 2012

2.2.3 Feltarbeid og befaringer

Det ble gjennomført to befaringer området;

Befaring i området den 10. oktober 2012.

Befaring i området den 18. oktober 2012 med Utrnarkskonsulent Rune Berg, Saltdal
kommune.

2.2.4 Møter

Det er gjennomført følgende møter;

10. oktober. Møte med Reindriftsforvaltningen i Nordland, Fauske

10. oktober. Møte med Reinbeitedistriktets formann Per Thomas Kuhmunen, Junkerdal

19. november. Møte mellom Statens vegvesen, Saltdal kommune, Reindriftsforvaltningen i
Nordland, Representanter for Saltfjellet reinbeitedistrikt.

2.2.5 Kontakter

Utmarkskonsulent Rune Berg, Saltdal kommune

Formann i Reinbeitedistrikt Saltfjellet, Per Thomas Kuhmunen

Næringssjef Ivar Skogset, Saltdal kommune

Daglig leder Allan Lasse Bredesen. Lasse Bredesen Entreprenør AS. Hestbrinken Grustak.
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3Tiltaksbeskrivelse

3.1 HOVEDPLANEN FRA 1989.

Statens vegvesen utarbeidet i 1989 en hovedplan / detaljplan i tre alternativer for ny rv. 77 gjennom
Tjernfjellet.

Alternativ 1: Utbedring av dagens veg
Alternativ 2: Omlegging med lang tunnel, tunnellengde 2 430 m
Alternativ 3: Omlegging med kort tunnel, tunnellengde 1 745 m.

Alternativ 2 ble valgt og hovedplanen ble vedtatt den 15.02.1994. Løsningen tilfredsstiller imidlertid
ikke dagens krav til geometrisk standard for tunnel i forhold til stigningsgrad.

Denne hovedplanen anses i dag som uaktuell.

Kartskissen under viser de tre alternativene:

-

/
- ,

" `
- - -

ma.~. •• ••smer
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3.2BESKRIVELSE AV TILTAKET

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for E6 forbi Storjord og for rv. 77 forbi Tjernfjellet. E6
forbi Storjord angår ikke denne rapporten og omtales derfor ikke videre her.

Utbedring av dagens veg over Tjernfjellet vurderes som uaktuell fordi dette alternativet vil kreve
svært store terrenginngrep i naturreservatet for å oppnå en tilfredsstillende vegstandard.

Løsningen i henhold til godkjent hoved- og detaljplan anses også som uaktuell fordi den ikke
tilfredsstiller dagens vegnormalkrav, og fordi den krever relativt store naturinngrep inne i
naturreservatet.

I dette tiltaket foreslås å flytte det østligste tunellpåhugget ca 500 m mot nord-øst og legge dette på
oversiden av dagens veg. Tunnellengden vil da øke til ca 3.200 m. Naturreservatet blir fortsatt
berørt, men det oppnås følgende fordeler i forhold til vedtatt plan:

Stigningsgraden reduseres og holdes innenfor vegnormalens krav til maksimal stigning.

Naturreservatet antas å bli berørt på en langt mer skånsom måte enn tilfellet ved vedtatt plan. Det
må bygges ca 350 m ny veg innen reservatet i stedet for ca 800 m ny veg slik tilfellet er i henhold til
vedtatt plan. 350 m ny veg vil alt vesentlig vil følge dagens trase med unntak av vegtilknytning ved
østre tunnelpåhugg. Denne vegtilknytningen vil for det aller meste ligge på en eksisterende
vegfyl ling.
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Prinsippskisse for ny trase for rv. 77 i tunnel gjennom Tjernfjellet. Grensene for Junkerdalsura
naturreservat er angitt med grønn farge.
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3.2.1 Foreløpig oversikt over vestre tunnelpåhugg - anleggsfasen

Denne kartskissen fra Statens vegvesen datert 08.11.2012 viser en foreløpig situasjon ved vestre
tunnelpåhugg i anleggsfasen. Anleggsfasen vil strekke seg over ca 2 år.

FORELOPIG
sv,~ • u 1W

Det er foreløpig usikkert hvor selve tunnelpåhugget vil bli anlagt. Usikkerheten ligger i første rekke
i hvor mye løsmasser / dårlig fjell som må fjernes før man kommer ned til fast fjell.

Gjennom anleggsperioden vil det bli anlagt en midlertidig forbindelse opp til eksisterende Rv 77.
Denne forbindelsen må legges på en relativt høy fylling for å kunne jevne ut stigningsforholdene
opp til eksisterende vegtrase. Fyllmasse tas fra tunnelbygget. Denne fyllingen vil bli så høy at den
vil være vanskelig å forsere for trekkende rein og vilt.

Riggområdet (i alt 16,1 da) er angitt med rød farge. Riggområdet er tenkt lagt så nært
tunnelpåhugget som mulig for å minimalisere trafikk til/fra anleggsstedet. Riggområdet avgrenses
mot sørvest av E6. Det blir avsatt en smal stripe (ca 30m) mellom riggområdet og E6. Det må
gjøres tiltak i anleggsperioden på E6 som vil bli senket i området omkring krysset. Dette innebærer
at det i praksis vil bli svært lite tilgjengelig areal mellom riggområdet og E6.

Eksisterende Rv 77 gjennom riggområdet opprettholdes i anleggsperioden som adkomst til riggen,
og som transportmulighet for uttransport av tunnelmasse.

Nytt vegkryss mot E6 tenkes anlagt ca 280 m nordvest for nåværende vegkryss.

I praksis vil hele området mellom E6 og Rv 77 være et rigg- og anleggsområde gjennom
anleggsperioden. Deler av området vil bli sikret med gjerder gjennom anleggsperioden.

p:\tjernfjellet. rv. 77. utredning av fagterna reindrift \ 2012-11-28 rapport rv77 storjord reindrift.docx 2012-11-05 I Side 16 av 44



•Norconsult
E6 Storjord rv. 77 Tjernfjellet. Saltdal kommune.

Oppdragsnr.: 5124449

Dokument nr.:

Error! Reference source not found. Revisjon:

I tillegg til de fysiske inngrepene må det regnes med en del støy, rystelser, støv og avrenning av
finstoff/slam i anleggsområdet og i anleggsområdets nærhet. Dette vil bli bedre når selve anlegget
kommer inn i tunnelen og kan arbeide underjordisk.

I praksis vil dalområdet bli stengt for trekkende rein / driving av rein i anleggsperioden med unntak
av en ca 50-70 meter bred skråhylle på sørvestsiden av E6. Denne skråhylla vil være vanskelig å
benytte på grunn av trafikksituasjonen langs E6 og støy / trafikk fra anlegget (se bilde side 31).

3.2.2 Foreløpig oversikt over vestre tunnelpåhugg - driftsfasen

Denne kartskissen fra Statens vegvesen datert 08.11.2012 viser en foreløpig situasjon ved vestre
tunnelpåhugg.

FORELOPIG
sr,arr er • Ult11

linblese

Etter at anleggstiden er over vil riggområdet bli fjernet og terrenget bli tilbakeført. Eksisterende
vegtrase opp til tunnelpåhugget vil bli fjernet.

Det anlegges en adkomstvei opp til nåværende trase for Rv 77. Denne adkomstveien senkes i
forhold til den midlertidige adkomsten i anleggsfasen. Adkomstveien vil da bli brattere enn dagens
trase, men dette kan aksepteres ut fra at trafikken vil bli minimal og tungtrafikken vil opphøre.
Adkomstveien vil ha en enkel standard, og avstanden mellom ny rv. 77 og adkomstveien kan
gjøres minimal. Adkomstveien vil ikke bli brøytet om vinteren.

'
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Adkomstveien vil bli knyttet til Rv 77 like ved nytt veikryss mellom Rv 77 og E6. Det vil ikke være
mulig å knytte ny RV 77 sammen med gammel Rv 77 ved tunnelpåhugget. Dette vil ikke være
akseptabelt ut fra en sikkerhetsvurdering, og vil i tillegg være en teknisk vanskelig løsning.

3.2.3 Midlertidig massedeponi

Tunnelen vil bli drevet fra Storjordsiden. Behovet for rigg mv ved Østre tunnelpåhugg blir derved
begrenset, og belastningen på naturreservatet i anleggsperioden vil også bli mindre. Det er
foreløpig vurdert å midlertidig deponere overskuddsmasse i grustaket på Hestbrinken ved Storjord.
Det vil anslagsvis være behov for å deponere ca 300.000 m3 steinmasser fra tunnelen. Disse
steinmassene kan gjenbrukes ved en oppgradering av E6 mellom Storjord og Sørelva.

Det vil være behov for et mindre midlertidig deponi ved tunnelpåhugget. Dette vil være et resultat
av driftsteknikken i tunnelen der det vil være behov for et mindre deponi for raskt å tømme tunnelen
etter en sprenging. Når boreriggen er i gang etter sprenging og utkjøring, vil det være tid til å kjøre

massene til deponiet.

Det er ikke tatt standpunkt til hvordan tunnelmassene skal deponeres i grustaket. En mulighet er å
legge ut tunnelmassene som et «gulv» i grustaket. Et annet alternativ er å deponere massene slik
at de kan sorteres og knuses for gjenbruk.

Det er et aktivt grustak på Hestbrinken ved Storjord. Dette drives i dag av firma Lasse Bredesen
Entreprenør AS.

Kartskissen under gir en oversikt over grustaket og området omkring. Uttaket av grus skjer i dag
hovedsakelig i den nordvestre delen av grustaket.

Grustaket

Fhv. militært
lager. Inngjerdet

Mesta

Kjemågneset
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Mellom E6 og grustaket ligger et nedlagt militært lager. Området er inngjerdet. Militærlageret
disponeres nå av Statens Vegvesen. Mesta har en rubberhall og en vegvekt like ved utkjørselen til
grustaket ved E6.

Rein som trekker gjennom området, kommer ned i høyre kant av kartskissen og trekker over
Saltdalselva på Kjemågneset. Gjerdet omkring militærlageret og grustaket fungerer som en
«sperre» i forhold til rein som trekker gjennom området. Området omkring vegvekta brukes som
avlastingsplass når rein fraktes inn i området i november / desember.

Grustaket på Hestbrinken 10.10.2012

3.3BRUK AV NÅVÆRENDE VEGTRASt ETTER AT TILTAKET ER
GJENNOMFØRT.

Det er ikke gjort beslutning om hva som vil skje med nåværende vegtrasé over Tjernfjellet etter at
tunnelen (tiltaket) er gjennomført.

Vegtrasen kan ha en verdi som utsiktspunkt mot Junkerdalsura, og det kan derved bli opprettholdt
en forbindelse fra vestsiden opp mot utsiktspunktet. Vegen blir sannsynligvis stengt fra østsiden.

Eksisterende vegtrase vil bli nedklassifisert fra riksveg, men eventuell overtakelse av denne vegen
er ikke avklart. Det er lite aktuelt å igangsette nye tiltak på denne vegtraseen ut over nødvendig
sikring.

Det blir sannsynligvis ikke aktuelt å holde trasen åpen om vinteren. En mulig løsning kan være å
opprettholde en mulighet for biltrafikk fra vestsiden opp til utsiktspunktet, og beholde resten av
traseen mot østre tunnelpåhugg som en gang/sykkelveg med muligheter for å kunne komme inn
med maskiner for vedlikeholdsarbeid, tilsyn mv.
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Dette er foreløpige tanker, og det er ikke gjort beslutninger om en framtidig bruk av vegtraseen
over Tjemfjellet. Uansett vil det bli en betydelig reduksjon av trafikken i sommerhalvåret og
tilnærmet ingen trafikk i vinterhalvåret.
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Statusbeskrivelse og verdivurdering

4.1PLANSTATUS.

Vi har fra Saltdal kommune fått tilsendt utsnitt av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for
området omkring Storjord.

4.1.1 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel for Saltdal kommune ble vedtatt i 2009. Vi ser av denne planen at
traseen for ny RV 77 er inntegnet. Under viser vi et utsnitt av plankartet over det aktuelle området.

Lyst grønt område på plankartet er LNF-1 områder; Områder med forbud mot spredt bolig-,
ervervs- eller fritidsbebyggelse.

Skravert grønt område er område båndlagt etter lov om naturvern (Naturmangfoldsloven).

Det skraverte hvite området på plankartet viser området på Storjord med egen reguleringsplan.
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4.1.2 Konununeplanens arealdel og Reguleringsplan for Storjord

Vi ser av reguleringsplanen for Storjord-området at det er avsatt arealer til omlegging av Rv 77.
Denne reguleringsplanen ble vedtatt av bygningsrådet i Saltdal i 2003.

Kartet under viser et utsnitt av kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for Storjord;

Utsnitt av tegnforklaring;

FR: Offentlige friområder, Offentlig friområde på land

FRL: Spesialområde, Friluftsområde i sjø/vassdrag

S: Landbruksområde, Skogbruk

W: Spesialområde, Vassdragsvern
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4.2REINBEITEDISTRIKTET

4.2.1 Generelt om årssyklus i reindrift

En normal årssyklus i reindrift regnes gjerne fra flyttingen fra vinterbeite og over mot
kalvingsområdene (april/mai). Simlene er kalvdigre og har gjennom vinteren hatt en ensidig og ofte
begrenset tilgang på f6r. Denne overgangsfasen er derved en kritisk fase for årssyklusen og viktig
i forhold til om året gir et godt resultat eller ikke.

I kalvingsperioden (mai/juni) beiter simlene som regel i små grupper —ofte i småkupert terreng.
Det viktige i denne perioden er at kalvene blir preget, og at pregingen ikke forstyrres.

Ut over sommeren samles reinen i større flokker som gjerne trekker opp mot høyden og snøbreer
for å minske insektplagen. Denne perioden brukes ofte til å merke kalver.

Brunstperioden kommer i september. Før brunsten setter inn må de største bukkene være slaktet
for å unngå dårlig kjøttkvalitet. Reinen må da samles for å skille ut slakteferdige okser og kalver
som skal slaktes. Etter at snøen kommer i oktober / november slaktes det for annen gang. I
denne perioden er det spesielt simler som slaktes.

I denne perioden velges også livdyr som settes til overvintring. I denne perioden skilles det også ut
dyr som er sammenblandet fra andre flokker. Denne perioden definerer et øvre reintall for
distriktet.

Første del av vinteren (høstvinterbeite) samles reinen i områder med tørt klima og bare et tynt lag
med tørr snø. Ut over vinteren trekker dyra i små flokker etter vær- og beiteforhold.

Arssyklusen kan variere med klima og beiteforhold. Det er også viktig at spesielt vinterbeitene får
«hvile» slik at lavvegetasjonen kan ta seg opp etter nedbeiting. Lav vokser langsomt, og det kan ta
flere år før lavvegetasjonen har tatt seg opp etter en periode med sterk beiting. Det kan derfor gå
flere år mellom at et vinterbeite er i aktiv bruk som beiteland.

4.2.2 Om Saltfjellet reinbeitedistrikt

Saltfjellet reinbeitedistrikt omfatter deler av kommunene Rana, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Bodø og
Meløy. Reinbeitedistriktet omfatter et areal på 5.835 km2. Reinbeitedistriktet omfatter i dag sju
siidaandeler / driftsenheter. Reintallet var den 1. april 2011 3.344 dyr. Saltfjellet reinbeitedistrikt er
det største i Nordland.

Utstrekningen av reinbeitedistriktet framgår av kartet:
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Saltfjellet reinbeitedistrikt
grenser i Nordøst til Balvatnet
Reinbeitedistrikt. Grensen
mellom disse to distriktene går
langs Junkerdalselva og
Saltdalselva, og tiltaksområdet
for ny RV 77 over Tjernfjellet
ligger derved i et grenseområde
mellom to reinbeitedistrikt.
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4.2.3 Reindriftskart for tiltaksområdet

Dagens bruk av reinbeitedistriktet framgår av reindriftskartene. Vi tar her med et utsnitt av
reindriftskartet som viser virksomheten i tiltaksområdet fordelt på sesongene fra vinter til høst.

sArook

Vinterbeite (blå skravur).

Rein fraktes inn i området med
bil og slippes ved Storjord i
november / desember. Reinen

ka-r•

beiter seg gjennom området i
løpet av vinteren. Når elvene
fryser, kan reinen trekke inn i
nabodistriktet Balvatnet.
Reinen må da drives tilbake
ved Storjord.
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Devt-

Vårbeite (grønn skravur).

Reinen beiter og trekker i
området i perioden
desember —mai, men vil ut
over våren trekke oppover
mot fjellet i takt med at
snøen trekker seg tilbake og
frigir beiteareal. Simlene
trekker i april / mai inn i
kalvingsområdene. Oksene
står i området til i juni.

Sommerbeite (rød
skravur)

Sommerbeitet i Saltfjellet
distrikt ligger mot vest, og
berøres ikke av dette
tiltaket.

Områdene nord for
Junkerdalselva er viktige
sommerbeiter for Balvatnet
distrikt, men berøres heller
ikke av dette tiltaket.

Høstbeite (fiolett skravur)

Høstbeitet i Saltfjellet distrikt
ligger mot vest, og berøres
ikke av dette tiltaket.

Områdene nord for
Junkerdalselva er viktige
høstbeiter for Balvatnet
distrikt, men berøres heller
ikke av dette tiltaket.
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I løpet av høsten trekker
reinen inn mot Saltdal fra
vest i Saltfjellet
reinbeitedistrikt.
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4.2.4 Viktige trekkleier og drivingsleier flyttleier i tiltaksamrådet

Det er viktig å skille mellom trekkleier og drive / flyttingsleier innen reindriften. Trekkleier angir et
mønster der reinen trekker «av seg selv» i løpet av en beitesesong. Drive- og flyttingsleier er leier
der reinflokker drives «aktivt» ved hjelp av snøscooter, helikopter eller på annen måte. Drive- og
flyttingsleier er lovbeskyttet gjennom reindriftslovens §22 (kap 4.3.).

De hvite områdene på kartet er samlingsområder der reinen samles i perioden før slakting og
skilling.

Trekkleier: Heltrukken linje

Flyttlei / drivingslei er angitt
med dobbel linje

Saltfjellet reinbeitedistrikt
bruker området Kjemåga —
Sørelva —Semska som sitt
samlingsområde før
slakting og skilling.

Kartet over er et utsnitt fra reinbeitekartene på nettstedet www.reindrift.no. Det understrekes fra
Reindriftsforvaltningen i Nordland at dette kartet ikke er oppdatert og at det derfor må korrigeres.

I møte med Reinbeitedistiktets formann har vi fått følgende tilleggsopplysninger om dette området:

Det er en flyttlei / drivingslei over Junkerdalselva like øst for turistsenteret. Dette er en
drivingslei som benyttes når rein fra Saltfjellet under vinterbeitet er kommet over elva og inn i
Balvatnet reinbeitedistrikt. Reinen må da drives tilbake.
Det er en viktig flyttlei / drivingslei fra Kjemåneset, via Storjord og videre sørover på østsida av
E6. Denne leia går begge veier.
Det er en flyttlei / drivingslei fra Kjemåneset og opp mot samlingsområdet ved Semska. Denne
leia krysser jernbanen over tunneltaket nord for Kjemåga stasjon.
Det er en viktig trekklei fra Storjord og opp fjellryggen mot Tjernfjellet —Girnno.
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5. Vektstasjonen (Mesta) ved Storjord benyttes som avlastningsplass for rein som er fraktet inn
med bil fra beiteområdene i Sverige. Denne reinen fraktes inn i perioden november —
desember.

Vi har her skissert inn dette på et utsnitt av reinbeitekartet (under). Korrigeringer fra møtene nevnt
foran er inntegnet med blå farge. Fylt pil skisserer flyttlei og drivingslei. Enkel pil skisserer trekklei.
Vi tar i denne skissen forbehold om korrekt gjengivelse.

Vi viser i denne sammenheng til kap 4.5. der vi kommenterer denne kartskissen i forhold til
områdets verdi for reindriften.

4.3 FORHOLDET TIL REINDRIFTSLOVEN

I denne sammenheng er det relevant å vurdere denne situasjonen i forhold til reindriftslovens § 22.

§ 22. Flyttleier

Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle
flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen.

Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning
av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging

Stornes

Storjord
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av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis enighet ikke
oppnås. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til
skjøn net.

4.4 BEFARINGER I OMRÅDET.

Det ble gjennomført befaringer i området den 10. oktober og den 18. oktober. Prosjektleder foretok
også en befaring i området i forbindelse med konsekvensutredningen av fagtema naturmiljø den
19. august 2012.

Bildet over viser oversikt over området. Militærlageret ligger midt i bildet. Grustaket på
Hestbrinken ligger til venstre for lageret. Nåværende Rv 77 kommer ned fra fjellet i bakgrunnen av
bildet. Vestre tunnelpåhugg er ca angitt med en pil. (10.10.2012).

Området omkring vestre tunnelpåhugg er preget av en lyngrik lågurtutforming av bjørkeskog med
innslag av storvokst furu. Denne vegetasjonstypen er ikke spesielt rik på lav, og har et middels
snødekke om vinteren. Det var mye tråkk etter vilt (elg) i området på befaringstidspunktet. Det
oppgis at dette området er en viktig post for elgjakten.

Overfor angitt tunnelinnslag flater landskapet seg ut og blir lett framkommelig med samme
skogstype som foran.

Sørvest for E6 er det en markert, ca 50 meter bred skråhylle med furuskog. Denne ender opp i et
bratt flåg ned mot Saltdalselva (bilde). Denne skråhylla vider seg ut fram mot grustaket hvor
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flågene flater seg ut. Der er det mulig for dyr å trekke ned mot Saltdalselva og krysse denne over
Kjemågneset.

' •
.

Ved vestre tunnelpåhugg. Markert dyretråkk midt i bildet. 18.10.2012

Ved vestre tunnelpåhugg. Tunnelpåhugget er
foreløpig inntegnet i Berghammeren i
bakgrunnen (pil). Samme berghammer er
markert med pil også på bildet over.

Det er mye spor etter elg i området.

18.10.2012
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Panoramabilde mot sørøst fra «tunneltaket». Terrenget flater seg ut og blir lett tilgjengelig.

18.10.2012

Skogsområdet mellom tunnelpåhugget og ny trasé for Rv 77. I riggområdet. Fattig furuskog av
blokkebær —røsslyngtypen. Noe innslag av bjørk. Tørr skogstype med lite snødekke om vinteren.
På befaringstidspunktet (18.10.2012) var det mye elgtråkk i området. En hogstmaskin har også
satt spor.
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Tørr utforming av fattig tyttebærutforming av furuskog. Rikt lavdekke. Lite snødekke. Skråhyllen
like sørvest for E6. Bilde tatt mot vest fra Krysset E6/Rv 77. 18.10.2012

4.5 VERDIVURDERING

Området omkring Storjord er i dag preget av mange interesser i tillegg til reindriften;

Et viktig knutepunkt for trafikk (E6, Rv 77, Jernbane)

Turistsenter / nasjonalparksenter på Storjord

Næringsvirksomhet (Grustak, Nedlagt militært lager, Mesta)

Flere kraftlinjer

Topografisk er området «trangt» med flere naturlige sperrelinjer;

Saltdalselva og Junkerdalselva

Bratte flåg og steinurer

I forhold til reindriften er området viktig som vinterbeite. Vinterbeite regnes som en minimumsfaktor
for reindriftsnæringa. Området har flere dokumenterte trekkleier (reinbeitekartet) og det opplyses
fra næringsutøverne at området har flere viktige flyttleier / drivingsleier, trekkleier og en
avlastingsplass for rein. Det er derved mange interesser som det må tas hensyn til i dette
avgrensede området.

•
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Basert på dokumenterbare faktaopplysninger, feltobservasjoner og annen informasjon, kan vi
tegne følgende kartskisse av nå-situasjonen for reindriften omkring vestre tunnelpåhugg:

Dokumenterbare faktaopplysninger:

rr
I
 42-4,- ft fr

 •• ••

FORELØPIG

Her har vi angitt tydelige dyretråkk med rød farge (se også foto på side 28).

Naturlige trekkleier for vilt og rein har vi angitt med grønt. Dette ut fra opplysninger fra
utmarkskonsulent, reindriftsutøvere og egne feltobservasjoner

Trekkleier dokumentert på reinbeitekartet er angitt med blå farge.

Området er nedbørsfattig med et stabilt kaldt og tørt vinterklima. Dette gir et tynt, tørt snødekke
om vinteren noe som gjør området til et meget godt vinterbeite i en «normal» vinter. Vi finner ikke
tegn på at vegetasjonen i området omkring vestre tunnelpåhugg er nedbeitet som følge av høyt
beitepress. Dette angir at reinbeitedistriktet har en fornuftig utnyttelse av denne ressursen (j.fr. kap
4.2.1.), slik at vegetasjonen «tar seg igjen» mellom beiteperiodene. Ut fra vegetasjonen er det ikke
mulig å fastslå om området brukes årvisst eller ikke, men vi finner ingen tegn på at området er
overbeitet. I området finner vi furuskog med rikt lavdekke (bilde side 31). Lav vokser langsomt, og
skråhylla vest for E6 har ikke vært beitet intensivt de siste årene.

Dette vil vi i sum karakterisere som dokumenterbare faktaopplysninger.
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Basert på opplysninger gitt i møter mv vil vi i tillegg angi det vi her kaller ikke-dokumenterbare
opplysninger: Dette er faktaopplysninger som ikke kan verifiseres gjennom dokumentasjon.

Ikke dokumenterbare opplysninger

Dr<rt•ci

FORELØPIG
h 1

OST • • • •••

Vi har her angitt en drive- og flyttlei gjennom området basert på opplysninger fra reinbeitedistriktet.

Drive- og flyttleier er lovbeskyttet gjennom reindriftslovens §22. Det er her problematisk å kunne
slå fast at dette er en drive- og flyttlei i lovens forstand.

Situasjonen ved Storjord vært kjent i en årrekke uten at det er dokumentert at det her er en
viktig drive- og flyttlei på reinbeitekartet.

Reguleringsplanen fra 2003 angir vegtraseen som i store trekk er identisk med den aktuelle
vegtraseen. Vi er ikke kjent med at det i høringsuttalelser til denne planen er angitt at det er
en viktig drive- og flyttlei gjennom området.
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Verdivurdering

Ut i fra den metode som legges til grunn for verdivurdering (se kap 2.1.2.), vil vi gi området en stor
verdi for reindriftsnæringa ut fra dagens bruk og dagens situasjon.

Verdien av grustaket på Hestbrinken for reindriftsnæringen vurderer vi som liten / ubetydelig.
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Omfangsvurdering

Vi vil vurdere omfanget av tiltaket i tre faser;

Omfang av anleggsperioden

Omfang av driftsperioden

Omfang av midlertidig massedeponi i grustaket på Hestbrinken.

5.1 ANLEGGSPERIODEN

Det er anslått at anleggsperioden vil strekke seg over to år. Det er ikke gitt tidspunkt for når
anleggsperioden vil starte. Omfanget av tiltaket vil bli vurdert etter metode i kapittel 2.1.3.

Stort positivt Middels lite/intet Middels Stort negativt

omfang positivt omfang negativt omfang

omfang omfang

Ressurs- Tiltaketvil i stor Tiltaketvil øke Tiltaketvil stort Tiltaketvil Tiltaketvil i stor

grunnlaget gradøkeres- ressursgrunn- settikkeendre redusereres- gradredusere

og utnyt- sursgrunnlagetslagetsomfang ressursgrunn- sursgrunnlagetsellerødelegge

telsen av det omfangog/eller og/ellerkvalitet lagetsomfang omfangog/eller ressursgrunnla-

kvalitet og/ellerkvalitet kvalitet getsomfang

(Neppeaktuelt) ogtellerkvalitet

5.1.1 Omfang

Omfang vurderes her i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak.

Vi vurderer at anleggsfasen vil ha stort negativt omfang uten avbøtende tiltak. Dette begrunner vi
ut fra:

I anleggsperioden vil det i startfasen pågå fjerning av løsmasser og sprenging i dagen
samt opparbeidelse av riggområde. Dette vil medføre mye trafikk, støy og støv i
anleggsområdet.

Lenger ut i anleggsperioden vil sprengningsarbeidet pågå underjordisk inne i tunnelen,
men det vil fortsatt bli mye trafikk i forbindelse med bortkjøring av tunnelmasser til deponi.
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Anlegget kan ha en skremmeeffekt som kan føre til flere påkjørsler og at reinen trekker opp
mot jernbanen.

Skremmeeffekten kan innebære merarbeid for reindriftsutøverne ved at rein lettere
skremmes ut av området og inn i nabodistriktene noe som innebærer at rein må drives
tilbake.

Omfanget av dette tiltaket vurderes i anleggsperioden som stort negativt for reindriften.

5.1.2 Konsekvens

Konsekvens er forholdet mellom verdi (kap 4.5) og omfang.

Området vil i praksis bli stengt for reindrift i anleggsperioden, og dette er en problemstilling som er
relevant i forhold til reindriftslovens §22 dersom dette innebærer stenging av en drive- og flyttingslei
og til avlastningsplass i området. Vi viser i denne sammenheng til kap 4.5.

Konsekvens: Stor negativ konsekvens for reindrift; (---)

5.1.3 Mulige avbøtende tiltak

Anleggets første fase bør starte i april. Da er reinen alt vesentlig trukket ut av området, og
vil ikke være tilbake før i november / desember.

Det bør i tilknytning til reguleringsplanen tas med en tidsavgrenset avtale mellom
tiltakshaver og reinbeitedistriktet om en midlertidig stenging av flyttleia forbi
anleggsområdet fra anleggsstart og en tidsavgrenset periode etter anleggsperiodens slutt.
Denne avtalen bør også ivareta andre avbøtende tiltak som tilleggsforing og evt
ekstrakostnader knyttet til merarbeid ved driving / gjeting av rein i et avgrenset område.
Denne avtalen bør fastsettes før anleggsvirksomheten iverksettes.

I sammenheng med utarbeidelsen av en slik avtale bør det utformes en søknad til
Landbruks- og matdepartementet om midlertidig stenging av området for reindrift.
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5.1.4 Konsekvens med avbøtende tiltak

Konsekvens med avbøtende tiltak: Middels / liten negativ konsekvens for reindrift; (--/-)

5.2 DRIFTSPERIODEN

Med driftsperioden forstår vi perioden etter at anleggsperioden er over. Riggområdet er ryddet og
rv. 77 har normal drift via den nye traseen gjennom Tjernfjellet. Omfanget av tiltaket vil bli vurdert
etter metode i kapittel 2.1.3.

Ressurs-

grunnlaget

og utnyt-

telsenav det

Stortpositivt

omfang

Tiltaketvil i stor
gradøkeres-

sursgrunnlagets

omfangog/eller
kvalitet

(Neppeaktuelt)

Middels

positivt

omfang

Tiltaketviløke

ressursgrunn-
lagetsomfang

og/ellerkvalitet

lite/intet

omfang

Tiltaketvilstort

setttikkeendre

ressursgrunn-

lagetsomfang

og/ellerkvalitet

Middels

negativt

omfang

Illtaketvil

redusereres-

sursgrunnlagets

omfangogleller
kvalitet

Stort negativt

omfang

Tiltaketviii stor
gradredusere
ellerødelegge

ressursgrunnla-

getsomfang
og/ellerkvalitet

5.2.1 Omfang

Omfang vurderes her i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak.

Det vurderes som middels positivt for reindrifta at trafikken over Tjernfjellet langs
nåværende trase vil bli minimal og at nåværende trase vil bli stengt og sannsynligvis ikke
brøytet om vinteren. Tunnelen innebærer at trafikken alt vesentlig vil bli fjernet fra området
mellom østre og vestre tunnelpåhugg. Trekkleia fra Storjord opp mot Girnno vil bli sikret.

Transport (også av rein) mellom beiteområdene i Sverige og Norge vil bli enklere og
sikrere med ny vei.

Det vurderes som negativt at en må forvente en noe høyere kjørehastighet på ny trase fra
vestre tunnelpåhugg og fram til nytt kryss med E6. Dette kan øke risiko for påkjørsler i
perioden for vinterbeite i området, spesielt for vestgående trafikk.

Det vurderes som negativt at det kan bli vanskelig for rein og vilt å krysse ny trase for rv 77
ved vestre tunnelinnslag og å forsere fyllingen for ny adkomstvei opp til nåværende trase
for rv 77.

Omfanget av dette tiltaket vurderes i driftsperioden som middels negativt for reindriften.
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5.2.2 Konsekvens

Konsekvens: Middels negativ samlet konsekvens for reindrift; (--)

5.2.3 Mulige avbøtende tiltak

Periodevis hastighetsreduksjon i perioder med rein i området.

Fyllingen til adkomstveien opp til nåværende rv 77 bør utformes og tilsåes slik at den er lett
forserbar for trekkende rein og vilt.

Over og rundt tunnelpåhugget må terrenget utformes og tilsås slik at det blir lett forserbart
for rein og vilt.

Det bør vurderes å bygge en 20-50 m lang kulvert for å sikre flyttlei og trekklei over
tunnelpåhugget. Dette tiltaket sees i sammenheng med terrengutforming (kulepunkt
foran).

Det bør avsettes økonomiske midler til å etablere eventuelle ledegjerder / sperregjerder i
området. Slike gjerder bør eventuelt etableres i ettertid når man ser hvordan reinen
reagerer på den nye veien. Dette bør innarbeides i avtalen med reindriftsnæringen (kap
5.1.3.)

Det bør også avsettes midler til å imøtekomme uforutsette skader, hindringer mv som
kommer fram etter at ny vegtrase står ferdig.
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5.2.4 Konsekvens med avbøtende tiltak

Konsekvens med avbøtende tiltak: Nøytral / ingen samlet konsekvens for reindrift; (+/-)
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5.3 MIDLERTIDIG DEPONI AV TUNNELMASSER I GRUSTAKET PA
HESTBRINKEN

Dette tiltaket vi løpe fra anleggsperioden starter og fram til at tunnelmassene vil bli benyttet under
anleggsarbeidene med ny E6 mellom Storjord og Sørelva. Omfanget av tiltaket vil bli vurdert etter
metode i kapittel 2.1.3.

Stort positivt Middels lite/intet Middels Stort negativt

omfang positivt omfang negativt omfang

omfang omfang

Ressurs- Tiltaketvil i stor Tiltaketvil oke Tiltaketvil stort Tiltaketvil Tiltaketvil i stor

grunnlaget grad oke res- ressursgrunn- sett ikkeendre redusereres- grad redusere

og utnyt- sutsgrunnlagets lagetsomfang ressursgrunn- sursgrunnlagets eller odelegge

telsen av det omfangog/eller og/ellerkvalitet lagetsomfang omfangog/eller ressursgrunnla-

kvalitet og/ellerkvalitet kvalitet getsomfang

(Neppeaktuelt) og/elterkvalitet

5.3.1 Omfang

Omfang vurderes her i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak. Vi
vurderer at deponering av tunnelmasser i grustaket på Hestbrinken vil ha lite eller intet omfang for
reindriftsnæringa. Dette vurderer vi ut fra at;

Grustaket er i full drift og har minimal / ingen funksjon som reinbeiteområde /
reindriftsområde

Dette er en akseptabel løsning for reindriftsnæringen forutsatt at det midlertidige deponiet
ikke kommer lenger sør enn dit masseuttaket går i dag (j.fr. befaringsnotat fra
reindriftsforvaltningen datert 03.10.2012).

Omfang av midlertidig deponi av tunnelmasser på Hestbrinken uten avbøtende tiltak vurderes som
nøytral / lite negativ.
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5.3.2 Konsekvens

Konsekvens uten avbøtende tiltak vurderes som nøytral / lite negativ: (+/-)

5.3.3 Mulige avbøtende tiltak

Det forutsettes at det midlertidige deponiet ikke kommer lenger sør enn dit masseuttaket går i dag.

5.3.4 Konsekvens med avbøtende tiltak

Konsekvens med avbøtende tiltak vurderes å være nøytral / ingen: (+/-).
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Konklusjon.Samletkonsekvens av omlegging
av rv. 77 over Tjernfjelletfor fagtema reindrift

Vi viser her til metodekapitlets kap 2.1.4. Vi vil også her vurdere samlet konsekvens separat for

anleggsfasen, driftsfasen og det midlertidige massedeponiet og konkludere med en konsekvens av

dette tiltaket for reindrifta.

6.1 ANLEGGSFASEN ETTER AVBØTENDE TILTAK

Vi vurderer samlet konsekvens etter avbøtende tiltak for reindrifta av dette tiltaket i anleggsfasen til:
Middels / liten negativ konsekvens for reindrift.

Dette illustreres i «konsekvensvifta» slik:

Liten Middels Stor

frj.rimiew

Ulen

sairmae¥

Verdi

Omfang

Stort
positivt

Middels
positivt

Lite
positivt

Intet ornfang

Lite
negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

Verdien av området for reindrifta er karakterisert
som stor (kap 4.5.) ut fra dagens bruk av
området og ut fra de opplysninger vi sitter inne
med.

Anleggsfasen innebærer at området i praksis vil
være stengt for reindrifta gjennom
anleggsperioden, og dette har vi karakterisert
som et stort, negativt omfang av tiltaket (kap
5.1.).

Med gjennomføring av de foreslåtte avbøtende
tiltak, vil den samlede konsekvens av tiltaket
være middels / liten negativ (kap 5.1.4.). Vi

har angitt konsekvens etter avbøtende tiltak
med en blå sirkel i konsekvensvifta.

Dette er også vår konklusjon.
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6.2 DRIFTSFASENETTERAVBØTENDE TILTAK

Vi vurderer samlet konsekvens etter avbøtende tiltak for reindrifta av dette tiltaket i driftsfasen til:
nøytral / ingen samlet konsekvens for reindrift (+/-)

Dette illustreres i «konsekvensvifta» slik:

Verdi

Omfang .s Liten Middels Stor

Lite
positivt

intet omfang

Lite
negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området for reindrifta er
karakterisert som stor (kap 4.5.) ut fra
dagens bruk av området og ut fra de
opplysninger vi sitter inne med.

Driftsfasen gir både et positivt og et
negativt omfang for reindrifta. Dette har vi
samlet karakterisert som et middels
negativt omfang for reindrifta i området
(kap 5.2.).

Med gjennomføring av de foreslåtte
avbøtende tiltak, vil den samlede
konsekvens av tiltaket være nøytral /
ingen (kap 5.2.4.). Vi har angitt
konsekvens etter avbøtende tiltak med en
blå sirkel i konsekvensvifta.

Dette er også vår konklusjon
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6.3 MIDLERTIDIG MASSEDEPONI ETTER AVBØTENDE TILTAK

Vi vurderer samlet konsekvens etter avbøtende tiltak for reindrifta av midlertidig massedeponi til:
nøytral / ingen samlet konsekvens for reindrift (+/-)

Dette illustreres i «konsekvensvifta» slik:

Verdi

Omfang

Stort
positivt

Liten Middels Stor

Fiaav

----

(i

titen 9,9v

Verdien av grustaket på Hestbrinken for
reindrifta er karakterisert som liten /
ubetydelig (kap 4.5.) ut fra dagens bruk av
området og ut fra de opplysninger vi sitter
inne med.

Det midlertidige deponiet i grustaket vil ha et
omfang som vi karakteriserer som nøytral /
lite negativ for reindrifta i området (kap 5.3.).

Med gjennomføring av de foreslåtte
avbøtende tiltak, vil den samlede
konsekvens av tiltaket være nøytral / ingen
(kap 5.3.4.). Vi har angitt konsekvens etter
avbøtende tiltak med en blå sirkel i
konsekvensvifta.

Dette er også vår konklusjon.

Middels
positivt

Lite
positivt

Intet omfang

Lite
negativt

Middels
negativt

Stort
negativt
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