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1. SAMMENDRAG

Bakgrunn og formål
På oppdrag fra Statens vegvesen har Rambøll utført konsekvensutredning av temaet Reindrift i
forbindelse med detaljeregulering ny tunell ved E69 Skarvberget i Porsanger kommune.

Datagrunnlag
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er
utført innsamling av eksisterende data, befaring, intervju, verdivurdering, omfangsvurdering og
konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et
influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet.

Beskrivelse
I utredningen beskrives naturgitte forhold, reindriftas bruk av området, generelle virkninger av
forstyrrelser og inngrep, samt samla belastninger for reinbeitedistriktet. Skarvbergvika er
trekkveg og viktig beiteområde om våren for okser og simler og for okser gjennom hele
sommeren. Beliggenheten på veg mot kalvingsområder i nord, tidlig bart land og
skogsvegetasjon, gjør området viktig for reindrifta.

Verdivurdering
Samlet sett vurderes verdiene for tema reindrift å være middels. Reindriftsområdet har høg
næringsproduksjon, høg bruksfrekvens og er årstidsbeiter som brukes fast hvert år, men
Skarvbervika vurderes ikke til å være en beiteressurs som det er mangel på.

Konsekvenser
Tiltaket fører til arealbeslag og forstyrreles i et viktig vår- og sommerbeiter for reinbeitedistriktet.
Omfanget er vurdert til svært negativt. Samlet er konsekvensen vurdert å være middels negativ
til stor negativ konsekvens. Det angis avbøtende tiltak som kan kompensere for ulemper av
anlegg og drift av vegen.
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2. INNLEDNING

2.1 Bakgrunn
Statens vegvesen Region nord v/Prosjekt E6 Alta vest, ønsker utredet fagtema landskap,
naturmiljø og reindrift i forbindelse med planarbeidet for Rv93 Kløfta i Alta kommune og for E69
Skarvberget i Porsanger kommune.

Det er utarbeidet forprosjekt for begge vegstrekningene og med bakgrunn i disse har man
kommet fram til de alternativene som man ønsker å ta med videre i hvert vegprosjekt.
Planprogram er fastsatt av både Alta og Porsanger kommune. Det skal utarbeides
konsekvensutredninger i henhold til planprogrammene og det skal lages egne rapporter for
landskap, naturmiljø og reindrift.  Denne rapporten omhandler utredning av reindrift for E69
Skarvberget.

2.2 Lokalisering
Kartet under viser planområdet Skarvberget, på østsiden av Porsangerhalvøya.

Figur 1: Oversiktsbilde, Skarvberget i Porsanger kommune

2.3 Planprogrammet
I følge planprogrammet skal det i utredningen fremkomme følgende: «det må fremkomme hvilke
virkninger tiltaket vil medføre for reindriften, eventuelt skadeomfang og mulige avbøtende tiltak.
KU-reindrift skal skje i tett samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark, som har sagt seg villig til å
være med på å definere omfanget av konsekvensutredningen».
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3. METODE

3.1 Datagrunnlag
Reindriftsutredningen er utført i dialog med Skuohtaenjárga siida. Det ble avholdt befaring 20.
august 2015, der to personer fra siidaen deltok. Denne befaringen gav god beskrivelse av drifta
og bruken av planområdet, og har i stor grad bidratt til utredningen.

Vi har også innhentet data om reinbeitedistriktet fra reindriftsforvaltningens nettsider, der særlig
arealbrukskartene har vært sentrale (reindrift.no og fylkesmannen.no). Dette er supplert med
data fra ressursregnskapet og konsekvensutredninger som er utarbeidet innenfor distriktet eller
for sammenlignbare områder.

Datagrunnlaget vurderes som godt, særlig siden reindrifta har bidratt med beskrivelser og
vurderinger.

3.2 Konsekvensutredning reindrift
Metodikken for vurderinger av konsekvenser tar utgangspunkt i Statens Vegvesens håndbok
V712 (2014) – Konsekvensanalyser, kapitlet om konsekvenser for naturressurser. Vi gjør
vurderinger av verdi, omfang og konsekvens og foreslår avbøtende tiltak der det er mulig.

Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Det er gjort
verdivurderinger av de områder som inngår i plan-/influensområdet. Verdien er beskrevet med
tekst, og i tillegg angitt på en tredelt, flytende skala: liten – middels – stor. Se også tabell under.

Tabell 1: Kriterier for verdisetting av områder som brukes til reindrift (utdrag av håndbok V712)

Reindrift Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Reindrift med lav
bruksfrekvens.
Reindriftsområder
med vanskelig
tilgjengelighet.

Reindriftsområder med
middels
næringsproduksjon.
Reindriftsområder med
middels bruksfrekvens.
Årstidsbeiter som
brukes fast hvert år,
men som ikke er
minimumsbeiter.
Trekkveger.

Reindriftsområder med høg
næringsproduksjon.
Reindriftsområder med høg
bruksfrekvens. Beiteressurs som det
er mangel på i et område (området
er minimumsbeite). Kalvingsland,
parringsland.
Minimumsbeiter i distriktet. Flytt-
og trekkleier. Samlingsområder.

Verdien blir fastsatt langs en skala fra liten verdi til stor verdi

Figur 2: Tredelt skala for eksempelangivelse av verdi

Omfang vurderes på en skala på fem, fra stort, middels og lite/intet negativt, til middels og stort
positiv. Omfangsvurderingen viser i hvilken grad et tiltak vil påvirke et område. Konsekvens
fremkommer ved å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen. Konsekvens er
beskrevet og vurdert ut fra mulige virkninger for reindrifta og i hvilken grad ressursgrunnlaget
for reindrift blir svekket hvis tiltaket realiseres.

Omfang Svært Negativt Lite/intet Positivt Svært

Verdi
Liten Middels Stor
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negativt positivt

Figur 3: Femdelt skala med eksempelangivelse av omfang

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansealternativet (Alternativ 0). Konsekvensen framkommer ved å sammenholde et områdes
verdi med omfangsvurderingen. Konkret gjøres dette ved å benytte «konsekvensvifta» i figuren
under.

Figur 4: Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712)

3.3 Samla belastning (kumulative effekter)
Avbøtende tiltak er vanligvis en måte å redusere konsekvenser av et utbyggingstiltak.  For
reindrift vil dette ofte utgjøre små forbedringer, da det er de samla effektene av flere inngrep
som har hatt eller vil få konsekvenser for næringsgrunnlaget. Dette fanges ikke opp av
metodikken i vegvesenets håndbok 712. Reindriftsutredninger må derfor sees i en større
sammenheng enn kun planområdet, for på den måten å synliggjøre arealenes avhengighet av
hverandre. Det gjøres skjønnsmessige vurderinger av hvordan det totale bildet for reindrifta
endrer seg som følge av inngrep i reinbeiteområder.



reindrift

4. BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE

4.1 Planområdet
E69 følger østsiden av Porsangerhalvøya og er hovedferdselsåren til Nordkapp.
Hovedmålsetningen med ombyggingen er å få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav, samt
å få vekk en rasfarlig strekning. Vegen har vært vurdert med fem ulike alternativ i
Skarvbergvika, der alternativ 1 (se figur 5) er valgt for videre konsekvensutredning. Ny tunnel på
E69 ved Skarvberget i Porsanger kommune innebærer utredning av veglinje og massedeponi.

E69 er etablert i reinbeiteområdet 16, Kárájoga Skuohtaenjárga siida. I planområdet for
Skarvbertunnell er det to områder som berører reindrifta. Det ene er innslaget ved Hønsa
(Siidaváhki) og det andre er innslaget i dalen innenfor Skarvbergvika (Sittarvuotna).
I reindriftskartene på nett er området vist som vår– og sommer- og høstbeite, samt at det er
markert trekkleier i planområdet. Avgrensningen vil være definert planområde, mens
influensområdet vil være hele Skarvbervika og tilliggende areal som berøres av endret arealbruk.

Figur 5: Oversiktskart med alle tidligere vegalternativer i Skarvbergvika. Statens vegvesen har valgt
alternativ 1 for videre konsekvensutredning.

4.2 Beskrivelse av tiltaket
Veglinja legges med tunnellinnslag i Hønsa, veg gjennom fjellet og utslag i dalen ovenfor
Skarvbergvika. Vegen legges i hovedsak på fylling gjennom dalen ned til Skarvbergvika, med to
kortere strekninger som ligger omtrent i plan med terrenget. Tunnellinnslaget på kotehøyde ca.
80 moh. gjør at vegen får en høy fylling som også krever beslag av mye areal i dalbunnen.
Vegen berører beiteland og trekkveger for rein både fra nord og vest. Vegen i Hønsa berører kort
strekning av beiteland fra eksisterende veg til tunnellinnslag i fjell.
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Figur 6: Planforslag september 2015

Figur 7: Utsnitt av veglinja i Skarvbergvika som viser vegen på fylling ned til fjorden.

4.3 0-alternativet
0-alternativet viser til dagens situasjon og framtidig situasjon dersom gjeldende planer
gjennomføres. Det foreligger ingen planer for alternativ utnyttelse i det aktuelle planområdet, og
området vil trolig fremstå og brukes av reindrifta slik det gjør i dag. 0-alternativet benyttes som
sammenligningsgrunnlag ved konsekvensutredning av tiltaket.

4.4 Turområde
Skarvbergvika er også brukt som turområde. Fra rasteplassen nede ved sjøen går en tursti opp
til fossen innerst i dalen. Stien blir forholdsvis mye benyttet av turister, og bidrar til at området
har noe forstyrrelse i dag.
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5. NATURGITTE FORHOLD

Skarvbergvika ligger på østsiden av Porsangerhalvøya nord for Smørfjord. Vika har nordøstlig-
sørvestlig retning og strekker seg vel en kilometer innover mot fjellet. Ved fjorden er det strand-
og fjæresone. Bakenfor ligger dalsletter og store strandvoller i form av terrasserte rullesteins- og
grusstrender. Disse er naturdokumenter på landheving gjennom flere årtusener. Bak vollene og
de slake partiene er bratte lisider med horisontalt skifrige fjellvegger øverst. Disse bergartene
eroderer lett, noe de mektige steinurene i dalsidene vitner om. Bakerst deler dalen seg i to
grener, med den sørvestre grenen som en bratt v-dal med et elveløp i bunnen. Den nordvestre
dalgrenen er steil, og elveløpet danner et markant fossefall i fjellveggen helt bakerst.

Berggrunnen i planområdet er middels rik med sandstein og glimmerskiver i tiltaksområdet, og
fyllitt/glimmerskifer i de nærliggende områdene. Disse bergartene gir grunnlag for en middels rik
flora, der krevende arter kan etablere seg. Løsmassekartet viser at det er marine
strandavsetninger og tynn morene, samt skredmaterialer på nordsiden av tiltaksområdet. På
sørsiden er det strandavsetninger samt områder med bare tynt løsmassedekke.

På grusslettene er det karrig jordsmonn med lav og sparsom lyng- og grasvegetasjon. Langs
elvene og nærmere lisidene er det høyere buskvegetasjon og blåbærbjørkeskog. Bjørka klatrer
stedvis langt opp i dalsidene der jordsmonnet er godt nok. Ellers dominerer bregner og gras/lyng
der jordsmonnet har nok finstoffer.

Figur 8: Beitet bjørkeskog langs elva i Skarvbergika



reindrift

6. SKUOHTANJÁRHA SIIDA

6.1 Fakta om distriktet
Reinbeitedistrikt 16 Kárájoga er et stort distrikt som hører til Kárásjoga oarjjabealli (Karasjok
vest). Distriktet har 80 (75 på reindrift.no) siidaandeler, 20 vintersiidaer og 9 sommersiidaer. Det
er mer enn 400 reineiere i distriktet. Fastsatt reintall er 23150, mens det ved telling i 2011 var
31367 dyr i distriktet.

Skuohtanjárga er del av distrikt 16 og er en siida som flytter til Porsangerhalvøya og
Skarvbergvika om sommeren.  Skuohtaenjárga siida har 18 siidaandeler og 76 personer tilknyttet
siidaen. Distriktet er oppgitt å ha én sommersiida og 5 vintersiidaer. Fastsatt reintallet fra 2012
er 4100 rein (ressursregnskapet 2012/2013), og oppgitt tall ved driftsårets slutt er 4537 dyr
(Fylkesmannen i Finmark). Ved slutten av driftsåret 2012/2013 besto flokken av 7 % okserein,
71 % simler og 21 % kalv. Hovedvinterbeitet for distriktet er sør for Iešjohka i Karasjok, mens
enkelte siidagrupper har vinterbeite nord for Iešjohka.

6.2 Flytting mellom vinter- og sommerbeiter

Distriktet flytter ut til Porsangerhalvøya i slutten av
april og reinen beiter i området til første oktober.
Samling for tilbakeflytting til Karasjok starter i
september. Noe rein transporteres på bil.
Reinen flyttes over Skáiddeduottar og videre til
østsiden til Skuohtanjarga distrikets beiteområder.
Det er et sperregjerde i Russelvdalen som regulerer
flyttingen inne i sommerbeitet.

Om høsten vil reinen samles i flokk for å starte
vandring tilbake til vinterlandet. Det er viktig at
denne samlingen ikke skjer for tidlig, slik at beitene
benyttes fullt ut før flytting starter. Høstsamling for
flytting av rein starter i september.

Figur 9: Flytteveg mellom sommer og vinterbeiter (reindrift.no)
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Figur 10: Utsnittet viser flytteveger, trekkveger, oppsamlingsområder gjeterhytte og teltplasser, der
Skarvbergvika er markert med rødt (reindrift.no)

6.3 Reinbeiteområder
Den marginale faktoren for reinen om våren er snø- og isfri mark. Kystnære områder blir tidligst
bart, og reinen søker naturlig og årvisst til disse områdene. Barflekker med skrinn vegetasjon er
viktige beiter, mens snøen fortsatt kan ligge dyp i fjellet tidlig i mai.  Skarvbergvika ligger ved
sjøen og er et av de områder som blir tidligere bart om våren (se fig 11). Området er registrert
som vårbeite II, altså i hovedsak vårbeiteland for okser.

Figur 11: Snødybder på Porsangerhalvøya 1. mai 2015, 2014 og 2013. Grønn er bar mark, mens
snødybde varierer fra mindre snø (lys blå) til mer snø (mørk blå)(senorge.no).

Reinen søker oftest tilbake til geografiske områder der de er vant til å beite. Oksene og simlene
skiller naturlig lag om våren, simler til mere uforstyrrete kalvingsområder, mens oksene søker til
barmark som har litt forstyrrelse. Simlene samler seg gjerne i mindre flokker og trekker mot sine
tradisjonelle kalvingsplasser. De finner rolige plasser, gjerne i le. Oksene er oftest roligere og
tåler mer forstyrrelse uten å bli skremt. Utover sommeren kan okser og simler blandes mer, når
simla ikke lengre har nyfødt kalv. Reinen bruker litt forskjellige arealer fra år til år, og fra dag til
dag, bestemt av snø- og værforhold.

Når våren kommer skjer flytting til vårbeiter og kalvingsland i en periode hvor reinen har lite å gå
på. Det er derfor viktig at vårbeiter og kalvingsland er tilgjengelig og lite forstyrret, slik at reinen
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raskt får tatt til seg næring for vekst og kalving. Om vinteren har reinen brukt av det
overskuddslageret som er opparbeidet gjennom sommeren.

I sommerperioden blir reinens arealbruk mye styrt av været og insektbelastningen. På stille og
varme dager vil reine trekke opp i høyden til luftingsplasser, særlig på snøfonner. Når det blir
kjøligere, og om natta, vil reine flytte seg til urterike dal- og lisider. Reien trekker altså mellom
fjell og lavland gjennom hele sommeren. Skogholt er viktig for beitegruppen fordi der er mye
gress og løv som reinen beiter, og særlig sopp som reinen er glad i. I skogen er det ofte kilder,
skygge, og ly for ørn. Rein med kalv kan søke skogen for ly og trygghet.

Utgangspunktet for sommerbeitet er at flokken skal være spredt, slik at tilgjengelige beiteareal
blir fullt ut benyttet. Utnyttelse av beiter fører til bedre og effektivt næringsopptak som gir reinen
bedre kondisjon. Man unngår for mye press på et område som kan være en problemstilling når
reinen beiter i flokk. Samtidig er reinen flokkdyr som søker sammen når det ligger til rette for
det.

Figur 12 Skogsbeite i Skarvbergvika

6.4 Inngrep og forstyrrelser
Eilertsen (2012) beskriver virkninger av inngrep og forstyrrelser i Bioforsk Rapport (2012) om
Opprustning av fylkesveg 98 over Ifjordfjellet: Dersom reinen unngår, eller bruker noen områder
mindre enn tidligere på grunn av menneskelig aktivitet eller forstyrrelse som uroer dyra, vil dette
føre til indirekte tap av beiteareal (influensområde). Ved tekniske inngrep er det den
menneskelige aktiviteten som vekker sterkest frykt hos reinen. Graden av og typen menneskelig
aktivitet i tilknytning til anlegget virker inn på om, og eventuelt hvor fort, reinen tilvenner seg
inngrepet (Aanes et al., 1996). Av mekaniske forstyrrelser blir som regel stasjonære kilder
oppfattet som mindre truende enn bevegelige kilder. Generelt vil en forstyrrelseskilde som
opptrer regelmessige i tid og rom kunne føre til rask tilvenning. En høy grad av regelmessighet
kan gi tilvenning til omfattende og komplekse forstyrrelser (Eilertsen 2012; Aanes et al., 1996).

Eilertsen beskriver videre at: Lineære inngrep som veger og kraftledninger kan føre til
barrierevirkning for reinen. Virkningen ser ut til å variere avhengig av type dyr (kjønn, alder) og
hvor tilpasset de er menneskelig aktivitet. Inngrep i et leveområde for rein kan føre til direkte og
indirekte tap av beiteland. Dette kan igjen gi populasjonsdynamiske virkninger som følge av at
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området få nedsatt bæreevne. Som igjen gjør at reinsdyra får nedsatt kondisjon/vekt og
produksjon (Eilertsen 2012;Skogland, 1990; Skogland 1994). Dersom reinen har alternative
beiteområder kan den tilpasse seg inngrep ved å forflytte seg bort fra områder med menneskelig
aktivitet. Det finnes få studier som viser at rein venner seg til inngrep i beiteområdene. Blant
annet har Vistnes og Nellemann (2001) funnet at reinen holdt seg unna kraftlinjene og
hyttefeltene i Repparfjorddalen 20-40 år etter at de var etablert (Eilertsen 2012).

Det er kjent at reinen unngår menneskelig aktivitet, men tilpasser seg bedre mekaniske inngrep.
Det er derfor usikkerhet omkring i hvor stor grad reinen vil unnvike et beiteområde med ny veg,
eller om den vil søke tilbake til samme område etter en tid.

6.5 Skarvbergvika
Skarvbergvikdalen er vel 1 km lang og strekker seg fra fjorden i øst og inn mot fjellområdet i
vest. Nede ved fjorden går dagens E69 forbi i strandsonen. Området ved fjorden består for det
meste av tørr lyngmo og steinete sletter etter tidligere masseuttak i området. Langs elva og i
lisidene er det frodigere med trevegetasjon. Terrenget skrår slakt inn dalen som ikke er synlig fra
sjøen. Krøkebærlyng er framtredende vegetasjon på moene.

Langs elva er det fuktigere, og inne i dalen åpner dette området seg opp i et mer frodig
skogsområde, preget av beite med sølvbunke og skogrørkvein. Dalbunnen er preget av tidligere
elveløp som har flommet over, og gir et steinete og tuete preg, med trær som ligger langs
bakken. Skog med små bjørketrær gir ly og skygge i dette beiteområdet. Smal dalbotn med fjell
på begge sider, avgrenser og skjemer dalen. Innerst skrår terrenget bratt opp mot fjellet, med
Sturenanjunni på nordsiden og Skarvberget (Sieidi) på Sørsiden. Elveløpet fra nord danner en
foss før den når dalbunnen, mens elveløpet fra sørvest har et slakere fall. Nord for dette
elveløpet har reinen sin trekkveg opp på fjellet.

Skarvbergvika er en del av trekket nordover på Porsangerhalvøya. Området er et viktig beite for
okserein om våren, men også videre gjennom hele sommersesongen. Oksereinen trekker mellom
Skarvbergvika og fjellet  gjennom hele sommeren. Også simler beiter i Skarvbergvika og
kalvinger kan forekomme. Reinen trekker ned fra fjellet nord for Skarvberget og går videre
nordover i utløpet av vika. Og motsatt trekker reinen ned på nordsiden av vika, fra
Skoddetoppen og Sturenjunni, og opp på fjellet i dalen nord for Skarvberget. Det er flere
markerte groper i lia opp mot fjellet hvor reinen har hvile under trekk og beite. I denne dalen
beskriver reindriftsutøverne at det beiter mellom 50 og 100 reinsdyr, mer og mindre gjennom
hele sommeren.
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Figur 13: Trekkveg gjennom dalen: svart strek (reindrift .no). Trekkveg ned fra fjellet: blå strek (info på
befaring)

Figur 14: Bilde fra fjellskråningen ved utløpet av dalen i nord, trebevokst trekkeveg nord for ura
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Figur 15: Planlagt veglinje, med omtrentlig plassering av trekkveg markert som grønn strek.

6.6 Hønsa
I området ved eksisterende tunnelinnslag ved Hønsa oppholder det seg rein på varme
sommerdager og flere sløker inn i tunnelåpningen for skygge og avkjøling. Området har en viss
beiteverdi, men nytt tunnelinnslag går inn i bratt fjellvegg og vil ikke ha stor innvirkning på
reinbeitet.

Figur 16: Område for nytt tunelinnslag fra Hønsa
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7. SAMLA BELASTNINGER

7.1 Inngrepsfrie naturområder
Inngrepsfrie naturområder i Norge illustrerer tap av naturområder og dermed også beitemark.
Figur 17 viser Porsangerhalvøya og området rundt i perioden 1988 til 2013, med naturområder
som er mer enn 5 km fra inngrep (mørkegrønn), 3-5 km fra inngrep (grønn) og 1-3 km fra
inngrep (lysegrønn). De hvite/grå områdene på kartet er også i hovedsak naturområder, men er
inngrepsnære områder som er nærmere tyngre tekniske inngrep enn 1 km. Tyngre tekniske
inngrep defineres for eksempel som offentlige veger og traktorveger over 50 m, kraftlinjer,
dammer og regulerte elver (Miljødirektoratet.no).

Ut fra denne registreringen er det hovedsakelig den vestlige delen av Porsangerhalvøya som
ligger mer enn 5 km fra inngrep (mørkegrønn). Flere steder er beite direkte nedbygd eller
avstengt. Flere områder på østsiden har tapt status som inngrepsfrie, på grunn av veg- og
kraftlinjeutbygging. Dette er også de samme områdene som er tidlig bart om våren, og dermed
viktige beiter. Som vist i figur 17, ligger Skarbergvika i et område som i dag er 1-3 km fra
inngrep. Ny veg vil redusere inngrepsfrie områder ytterligere.

Skuothanjárga siida har tidligere vært berørt av anleggsarbeid og ny veg i forbindelse med
Nordkapptunnelen. Hyttebygging med påfølgende veg og kjøring i utmark medfører kontinuerlig
forstyrrelse for reindrifta. Planlagt oppgradering av Repvåg kraftverk vil medføre forstyrrelse i
både anleggs- og driftsperioden, i det som er del av kjerneområdet for distriktet. Samlet sett er
det summen av inngrep i beiteområdet som påvirker og gir varige endringer for reindrift på
Porsangerhalvøya.

Figur 17: Inngrepsfrie naturområder (INON) på Porsangerhalvøya (kilde: miljødirektoratet)
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8. VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS

8.1 Alternativ 0
Skarvbergvika er en ubebygd dal, der E69, rasteplassen og en hytte nær sjøen utgjør
eksisterende inngrep. Det har tidligere vært et masseuttak nederst i dalen som i dag er synlig
som en grusslette som er noe tilgrodd med gras og lyng. Området er reinbeite i hele
barmarkssesongen og særlig for okser om våren. 0-alternativet, eller dagens situasjon, har
lite/ingen negative konsekvenser for reindrift.

8.2 Verdivurdering planforslag
Reindrifta i planområdet Skarvbervika kan ut fra metodikken i vegvesenets håndbok V712
vurderes å ha middels verdi. Reindriftsområdet har høg næringsproduksjon, høg bruksfrekvens
og er årstidsbeiter som brukes fast hvert år. På Porsangerhalvøya er det flere østvendte mindre
daler og viker som er forholdsvis ubebygd, slik at Skarvbervika ikke kan sies å være en
beiteressurs som det er mangel på. Det går trekkveger inn i området fra nord og sørvest. At
Skarvbergvika har liten grad av forstyrrelse og hører til de områder som er tidlig bart om våren,
gjør området viktig.

Samlet vurderes reindriftsinteressene knyttet til planområdet å ha middels verdi.

Verdi
Liten Middels Stor

8.3 Omfang og konsekvens av planforslag
Beiteområdene på Porsangerhalvøya varierer i grove trekk mellom bart fjell, snaumark med frisk
eller skrinnere vegetasjon, og mindre områder med skog i lunere daldrag. Skarvbergvika er et av
de områdene hvor det er skog i lisiden mot nord og i dalbunnen langs elva. Ny veg gjennom hele
dalen vil ha stor innvirkning på reinbeitet. Vegen beslaglegger et areal på mer enn 1 km lengde
og en bredde på 8,5 meter. Med høye fyllinger er bredden på arealbeslaget i dalbunnen på opptil
50 meter. Noe av fyllingen vil kunne beites hvis reinen kommer tilbake og benytter tilsådde
vegkanter.

Vegen sperrer av den naturlige trekkvegen fra fjellet i nord og blir barriere for trekket fra fjellet i
dalen mot vest. Reinen trekker inn på fjellet i sørvest og må krysse over vegen nedenfor
tunellinnslaget for å komme opp på fjellet. I dette området har reinen også flere hvileplasser. Det
vil være usikkert hvordan arealbeslag, barriere og forstyrrelse fra vegen vil virke inn på reinens
bruk av området. Noen dyr vil kunne unnvike området helt, mens andre vil kunne venne seg til
det nye inngrepet over tid. Okserein er mer tam og vil kunne komme tilbake til beiter i
Skarvbergvika, mens simler mest sannsynlig vil unngå området. For distriktet vil det bety mye
ekstra arbeid med å lede dyra utenom Skarvbergika, særlig i anleggsfasen.

Produksjonstap som følge av arealbeslag og risiko for at flere dyr unnviker området er stort. Det
vil igjen føre til tap av beite for en del av flokken, som vil søke til andre beiter som allerede er i
bruk. Reintallet på 4537 dyr ligger nært fastsatt reintall på 4100 dyr, som brukes som
utgangspunkt for vår beregning. Ved slutten av driftsåret 2012/2013 besto flokken av 7 %
okserein. Det tilsvarer nærmere 300 okserein i flokken. Når en flokk på 50 til 100 okserein beiter
i Skarvbergvika, utgjør det mellom en sjettedel til en tredjedel av oksene. Selv om antall dyr vil
variere gjennom barmarksperioden, beskrives beitet som godt beite. Ved total unnvikelse av
Skarvbergvika kan siidaen miste beite for inntil 100 dyr. Det er sannsynlig at deler av flokken vil
søke tilbake til kjente beiteområder, og at unnvikelseseffekten dermed blir mindre.
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Skuotanjárga siida har sommerbeite på
den østlige delen av Porsangerhalvøya og
nord for Russelvdalenpå hele halvøya.
Siidaen har derfor tilgang til beiter og
kystnære arealer andre steder enn
Skarvbergvika. Samtidig beiter reinen
vanligvis spredt og i mindre flokker, der de
samme dyrene søker tilbake til sine vante
beiteområder. Arealene på andre steder
rundt halvøya vil allerede være i bruk til
beiting. Oksereinen som fortrenges fra
Skarvbergvika vil konkurrere med andre
dyr om beitene og beitepresset blir større
på øvrige areal.

Det kan hende unnvikelseseffekten blir
mindre og at området fortsatt vil brukes til
reinbeite. Risikoen for en vesentlig endring
i bruk vil være til sted og er utslagsgivende
for konsekvensene.

Figur 18: Tydelig slitasje i vegetasjonen der reinen har hvileplasser langs trekkvegen innerst i dalen.

På bakgrunn av overnevnte vurderes omfanget til svært negativt.

Omfang

Svært
negativt

Negativt Lite/intet Positivt
Svært
positivt

Verdien av området er middels og omfanget er stort. På konsekvensvifta vil dette synliggjøres
som i figur 16.
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Figur 19: Konsekvensvifte som viser middels til stor negativ konsekvens

Konsekvensen for reindrifta blir middels til stor negativ konsekvens.

9. AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK

Menneskelig aktivitet i et område virker mer forstyrrende på rein enn faste installasjoner. Det er
derfor viktig å begrense menneskelig aktivitet i utredningsområdet i den perioden reinen skal
bruke arealene.

I anleggsperioden:
Unngå anleggsarbeid om våren, som er en viktig tid for oksens beite langs kysten.
Anleggsarbeidet bør konsentreres i deler av utredningsområdet og ikke over hele dalen
samtidig
Rydde opp i midlertidige installasjoner underveis og i etterkant av anleggsfasen

Driftsfasen:
Ha kontakt med reinbeitedistriktet før og under vegutbyggingen
Beholde strekninger med lav fylling, slik at vegen utgjør mindre barriere
Unngå gjerder/autovern på deler av strekningen, slik at ytterligere barriere unngås
Ikke bygg rasteplass i dalen, eventuell rasteplass bør legges ved sjøen i Skarvbergvika
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