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Protokoll - møte med Sametinget og Doukta reinbeitedistrikt 
 
Møte nr.:  

Sted: Anleggskontoret ved Stormra 

Møteleder: Bjørn Tor Olsen 

Til stede: Silje Hovdenak, Sametinget – Mats Paval, Doukta reinbeitedistrikt – Knut 
Sjursheim, E6 Sørfoldtunnelene – Bjørn Tore Olsen, E6 Sørfoldtunnelene 

Forfall: Per Isak Labba, Stajggo Habmér reinbeitedistrikt 

Kopi:   

 
 
  
 Ansvar / frist 
Dagsorden: 

 Konsultasjon/dialogmøte? 
 Erfaringer med planprosessen 
 Gjennomgang av merknad fra Sametinget/Fylkesmann 
 Samlet virkning 
 Avbøtende tiltak 
 Prosessavtale 
 Videre arbeid 

o Reguleringsplan 
o Grunnerverv 
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 Ansvar / frist 
 
Konsultasjon – dialogmøte? 
Sametinget har bedt om at møte gjennomføres som et konsultajonsmøte hvor 
det skrives protokoll. Av protokollen skal det framgå hva man er blitt enige om 
og hva man er uenig om. Sametinget minner om at konsultasjoner innebærer 
også at en skal søke forståelse for hverandre sine ståsted og at begge parter 
aktivt skal søke å oppnå enighet. 
 
Vi er også enige om at protokollen følger med den politiske behandlingen som 
en egen merknad.  
 
Statens vegvesen er usikker på om det skal gjennomføres konsultasjon der 
kommunen er ansvarlig myndighet og planfaglig myndighet. Departementet er 
derfor bedt om å komme med en tilbakemelding på konsultasjonsplikten. Det 
tas derfor et forbehold om konsultasjonsplikt i påvente av en sentral avklaring.  
 
 
Prosessuelle erfaringer fra planarbeidet 
Doukta reinbeitedistrikt: 
Planprosessen har gått svært fort fra start til slutt. Doukta reinbeitedistrikt har 
deltatt på totalt 3 møter i forbindelse med planlegging før dette møte, møtene 
er: 

 Forberedende møte før varsel om planoppstart 
 Konsultasjonsmøte/dialogmøte med Sametinget, Fylkesmannen, 

Sørfold kommune og berørte reinbeitedistrikt. 
 Møte om avtale i forbindelse med reguleringsplan 

Distriktet opplever at de ikke har oppnådd forståelse og gjennomslag for sine 
forslag som vil avbøte problemene til reindrifta ved utbygging, de viktigste er: 

 Forslag til hastighetsbegrensning i kryss ved Megården. Forslaget 
innebærer en videreføring av dagens hastighet til 80 km/t for en kort 
strekning på 3- 400 meter. 

 Forslag til en «samlet pakke» for løsninger og ulike avbøtende tiltak 
som vil gi forutsigbarhet for reindrifta for videre arbeid og for videre 
planarbeid. 

 
Oppsummert har ikke møtene bidratt til en løsning på framsatte forslag.  
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen gir ikke føringer for hastighet i arbeidet med 
detaljreguleringen. Hastighet fastsettes ved utarbeidelse av skiltplan på 
grunnlag av vedtatt plan. 
 
Ønske om avtale om en samlet pakke som blant annet inneholder: 

 Hastighet, fastsettes ved utarbeidelse av skiltplan 
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 Ansvar / frist 
 Skilting, viser til skiltplan som utarbeides på grunnlag av vedtatt plan 
 Opplæring i trafikkregulering, portable skilt mm. Disse forholdene kan 

diskuteres i grunnervervsfasen 
Statens vegvesen viser til at flere av de påpekte forhold vil bli vurdert og 
diskutert med reindriftsutøverne videre i planarbeidet, viser her til avsnittet om 
avtale. 
 
Sametinget: 
Sametinget er fornøyd med dialogen selv om det har hersket en del usikkerhet 
om konsultasjonsplikten. Sametinget vil også bemerke at det har vært 
utfordrende at arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) og arbeidet med 
detaljreguleringen etter plan- og bygningsloven dels har pågått parallelt. Det 
har vært vanskelig å skille prosessene fra hverandre. 
Sametinget er opptatt av at reinbeitedistriktene i planarbeidet og forventer at 
konsultasjonsplikten oppfylles fra Statens side, herunder Statens vegvesen og 
Samferdselsdepartementet.  
 
Vi ser at Duokta reinbeitedistrikt har vært tidlig inne i saken med forklaring på 
deres utfordringer og forslag til løsninger for å unngå en langtrekkende og 
kostbar prosess. Distriktet er ikke imøtekommet med sine forslag i henhold til 
kryssløsningen ved Megården i forbindelse med reguleringsplanen slik 
Sametinget ser det. Konsultasjonsplikten sier at en skal søke å oppnå enighet 
og forståelse for hver av partenes synspunkt. Dette kan ikke Sametinget se er 
utført i denne saken fra Veivesenets side så langt. Vi minner også om at 
statens Folkerettslige forpliktelser tilsier at en skal unngå at tiltak ikke 
overstiger distriktets mulighet for utøve sin drift. Sametinget forventer at 
Vegvesenet strekker seg langt for å imøtekomme reindrifta i denne saken i 
dette møtet og i videre saksgang. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen er fornøyd med dialogen. Reinbeitedistriktene har formulert 
sine krav og ønsker på en klar og entydig måte. Sametinget bidratt med 
veiledning i forhold til hvordan konsultasjoner bør gjennomføres og 
arealmessige avklaringer på kultur.  
 
 
Merknad fra Sametinget til planforslaget 
Samlet belastning 
Sametinget viser til manglende utredning mht. samla belastning for reindriften 
skal utredes og vektlegges. 
 
Statens vegvesen viser til at vi har bedt Sweco om en tilleggsutredning som 
vurderer samla belastning for de enkelte reinbeitedistriktene. Utreder har også 
vært i kontakt med reinbeitedistriktet ved utarbeidelse av tilleggsutredningen.  
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 Ansvar / frist 
 
Avbøtende tiltak 
Sametinget viser til at konsekvensutredningen er lite konkluderende på hvilke 
avbøtende tiltak som gjelder, og hvordan de samiske interessene er ivaretatt, 
og i hvilken grad det er enighet om tiltakene. 
 
Statens vegvesen vil konkretisere avbøtende tiltak i planbeskrivelsen, og 
redegjøre for vurderingen av dem. 
 
Bestemmelser 
Vi vil justere bestemmelsen i § 7.1 slik at det tydeligere framgår at statens 
vegvesen vil ta initiativ til samhandlingen. 
 
Vi vil også legge inn krav om miljøoppfølgingsprogram knyttet til 
hensynssonen for reindrift i Megården og at reindriften må involveres i hva 
som skal følges opp. 
 
Sametinget viser til konsultasjonsplikten 
Statens vegvesen viser til drøftelsen ovenfor. Vi gjennomfører konsultasjon 
med forbehold om en sentral avklaring på om reguleringsplaner som vedtas av 
kommunen og gjennomføres etter § 3-7 i plan- og bygningsloven er 
konsultasjonspliktig. 
 
Sametinget og berørte reinbeitedistrikt innkalles til konsultasjonsmøte. 
Sametinget har også bedt om et konsultasjonsmøte etter at planforslaget er 
vedtatt. Statens vegvesen vil innkalle Sametinget til konsultasjonsmøte før 
årsskifte og etter at planforslaget er vedtatt. 
 
 
Avbøtende tiltak - Megården: 
I Megården er det utført følgende avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere 
antall reinpåkjørsler, i denne vurderingen inngår også andre elementer som 
kan ha positiv konsekvens i forhold til reinpåkjørsler: 

 Lange slake vegskråninger med helning 1 : 4, gir bedre sikt og økt 
trafikksikkerhet fordi rein som krysser vegen oppdages tidligere. 

 Kryss blir belyst 
 Det planlegges for et kanalisert kryss med heltrukken sperrelinje. Det 

vil bli forbikjøring forbudt på det som i dag er en typisk 
forbikjøringstrekning. 

 Eksisterende E6 går i en kurve ved bergknaus noe som gir dårlig sikt. 
Ny veg går i en rett linje og deler av knaus fjernes, noe som gir 
vesentlig bedre sikt. 
 

 Doukta reinbeitedistrikt ønsker 80 km/t. Statens vegvesen vil ikke 
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 Ansvar / frist 
forplikte seg til hastighet i reguleringsplanen. Med bakgrunn vegen 
videre sørover ikke utbedres og at krysset blir kanalisert vil det være 
sannsynlig at 80 sonen videreføres fram mot Megården tunnel og at det 
videre nordover skiltes med 90. Dette avklares imidlertid i skiltplanen 
som utarbeides etter vedtatt plan. 
 

 Doukta reinbeitedistrikt ønsker fareskilt for rein i Megården. Skilting 
avklares i skiltplan. 
 

 De to sistnevnte punktene avklares ikke i detaljreguleringen, men er 
forhold som vurderes på grunnlag av vedtatt plan. 

 
 
Avtale: 
Doukta reinbeitedistrikt har utrykt ønske om å få alt avklart i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet gjennom avtale før vedtak av reguleringsplan. De 
ønsker at deres forslag blir imøtekommet i reguleringsplanen slik at det sikrer 
forutsigbarhet for reindrifta og unngår en langtrekkende og kostbar prosess, 
med tanke på kryssløsningen ved Megården. 
 
Generelt om avtaler: 
Avtale inngås etter at reguleringsplan er vedtatt. Avtale med 
reindriftsnæringen skal være inngått før anleggsarbeidet kan starte, alternativt 
at reindriften gir arbeidstillatelse dersom man er uenig om erstatning. 
Gjennom grunnervervsprosessen kan det også avklares om flytt- og trekkleier 
stenges i anleggsperioden eller tilrettelegges for bruk. Her kan også andre 
typer av avbøtende tiltak vurderes. 
 
Generelt om grunnervervsprosessen hvor avtale inngås: 
Når planforslaget er vedtatt vil Statens vegvesen starte arbeidet med 
grunnerverv. Prosessen inneholder normalt følgende punkter: 

‐ Erstatning/grunnlag for erstatning, gjelder alle berørte områder 
o Innhenting av ekstern fagkyndig 
o Dokumentert oversikt over ulemper 
o Møter minst 2 ganger i året 
o Møter, diskusjoner og dokumenterte ulemper er grunnlag for 

utbetaling 
o Vanlig med konkret årlig vurdering av ulemper 
o Advokatbistand kan dekkes i henhold til regelverk 

 
Statens vegvesen inngår ikke avtale før planforslaget er vedtatt. Doukta 
reinbeitedistrikt ønsker avtale før vedtak av reguleringsplan. 
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 Ansvar / frist 
Videre arbeid: 
Kort redegjørelse om hva som er gjort og hva som planlegges utført.  
 
Reguleringsplan: 

 Deponi på myran i Megården er fjernet etter innspill fra 
reinbeitedistriktet. 

 Områder på nordsiden som er regulert til LSB, endres til LNFR. Vil 
hindre etablering av bygg i trekk- og flyttlei innenfor planområdet etter 
anmodning fra fylkesmann. Reinbeitedistriktet vurderer dette som 
positivt. 

 Vi er enige om evaluering/miljøoppfølgingsprogram av tiltaket. Dette 
skjer gjennom bestemmelse til hensynsonen i Megården. Følgende 
formulering av bestemmelsen foreslås: 
 
«Det skal etableres et miljøoppfølgingsprogram som skal evaluere 
mulige effekter av vegtiltaket. Reinbeitedistriktet skal involveres i 
arbeidet med miljøoppfølgingsprogram.» 
 

 Statens vegvesen vil ikke etterkomme ønske om etablering av avtale før 
reguleringsplanen er vedtatt. Vi vil heller ikke forplikte oss til en 
bestemt hastighet i reguleringsplanfasen. 

 
 
Grunnerverv, prosjektering, anleggsfase: 

 Det utarbeides avtale om erstatning, her kan også andre mulige 
avbøtende tiltak diskuteres, se avsnittet ovenfor om grunnerverv og 
avtale. 

 Skiltplan utarbeides i prosjekteringsfasen, og forelegges politi. Ingen 
ekstern høring som ønsket av reinbeitedistriktet. 

 Møter i anleggsfasen, se avsnitt om grunnerverv og avtale 
 
Oppsummering: 
 Det er ikke oppnådd enighet mellom Duokta reinbeitedistrikt og Statens vegvesen i 

reguleringsplanen med hensyn til distriktets forslag til «pakkeløsning» og framtidig 
fartsgrense på 80 km/t i vegkrysset ved Megården. 

 «Pakkeløsningen» som Duokta har fremsatt med tanke på skiltløsninger for fare og 
midlertidig selvbetjening av skilt ved flytting/trekk vil være gjenstand for dialog i 
ervervsfasen. Dette skal gjøres gjennom tett dialog og avtaler mellom Statens Vegvesen 
og Duokta reinbeitedistrikt. 

 Inntil at utbedring av E6 videre sørover fra Megården er gjennomført, vil fartsgrensen 
mest sannsynlig bli 80 km/t ved Megården-krysset. Dette bestemmes i skiltplanen som 
utformes i etterkant av reguleringsplanen. Det er ikke anledning til å fastsette 
planbestemmelser om hastighetsbegrensninger i reguleringsplan, jf. veileder for 
«Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven». 
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 Duokta reinbeitedistrikt får ikke være med som høringspart for skiltplanen ifølge Statens 
vegvesen. Skiltplanen skal i henhold til skiltforskriften sendes til politi, kommune og 
fylkeskommune for uttalelse. Det gjennomføres ingen høring av skiltplanen. 

 Arealer for spredt utbygging er omgjort til landbruk-, natur-, friluft og reindrift (LNFR). 
Dette vurderes som positivt av reindriften. 

 Den endelige rapporten for samla belastning for reindrift som utarbeides i forbindelse 
med reguleringsplan E6 Megården Fauske må vektlegges med tanke på utforming av 
avbøtende tiltak i reguleringsplanen og videre arbeid.  

 Duokta reinbeitedistrikt, Sametinget og Vegvesenet er enige om at det legges inn en 
hensynssone for miljøoppfølging ved veikrysset i Megården. Sametinget er fornøyd med 
dette og forventer at miljøoppfølgingsprogrammet vil kunne bidra til forebyggende gode 
tiltak for krysset i Megården og gi videre læringeeffekt for andre kryssløsniger for flytt 
og trekklei. 

 
 
   
 
 


