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Ny E6 Megården – Mørsvikbotn: Samlede konsekvenser av flere 
utbyggingstiltak for reindrift i reinbeitedistriktene Duokta og Stajggo- 
Habmer 

Innledning 

I Sametingets uttalelse til Forslag til reguleringsplan for ny E6 Megården – Mørsvikbotn i Sørfold 
etterlyses «samla konsekvenser for hvert av reinbeitedistriktene Duokta og Stajggo-Habmer..». 
Bakgrunnen for dedtte er bl.a. Vedlegg IV til Forskrift 19.12.2014 om konsekvenser for planer 
etter plan- og byginingsloven, der det heter i 3.ledd: 

Samlede virkninger av planen sett i lys av også andre planlagte, eksisterende og/eller vedtatte 
planer eller tiltak i influensområde skal vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de 
samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes. 

Avgrensning 

I denne tilleggsutredningen beskrives og vurderes tiltak og planer som er godkjent i løpet av ca 
5 år. Ny E6 i Sørfold er ikke ed i tabellene. Vi vurderer planene og tiltakene samt 
konsekvensene av disse enten de er gjennomført pr. i dag eller ikke. Følgende sakstyper inngår 
i vurderingen: Konsesjonssaker, utslippstillatelser, vedtatte kommuneplaner (arealdel), 
kommunedelplaner og reguleringsplaner, .  

Som kilde for oversikten over slike planer, har vi brukt kommunenes hjemmesider, NVE’s 
oversikt over konsesjonssaker (vannkraft, vindkraft, kraftledninger, koblingsanlegg/trafo-
stasjoner) og utslippssaker hos Miljødirektoratet. 

Alle slike planer og tiltak som har betydning for reindriftsutøvelsen innenfor områdene til de to 
berørte reinbeitedistriktene Duokta og Stajggo-Habmer vurderes. Ved vurdering av betydning 
for reindrift, har vi lagt til grunn plasseringen av det aktuelle tiltaket/planområdet i forhold til 
reindriftens interesser (Reinkart.no). Vi har også gått gjennom utredninger som følger sakene 
og  innkomne merknader fra reindriftsinteressene til planer og søknader.  
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Duokta rbd 

Igangsatte	og	planlagte	inngrep	og	konsekvenser	av	disse	
 

Fauske kommune 

Plantype Plan/Tiltak Status Virkning for 
reindrift 

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 
tilsamen 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 negative 
konsekvenser. 
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Sørfold kommune 

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. 

Detaljregulering i 
gang 

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 inntill 5000 
tonn pr år 

Deponiet med 
inngjerding er til hinder 
for reinens trekk og 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, 
Delområde 1. 

Ny trafostasjon i 
Straumvassbotn. 
Statnett 

Salten 
transformatorstasjon. 
ny stasjon i lia oppfor 
Siso kraftstasjon. 
Planlagt byggetid er 
2,5 – 3 år. Planene 
omfatter nytt 
kontrollhus, 
fellesanlegg og 
verksted/lagerNy 
adkomstveg (900-
1000 m), 
massedeponi 

NVE har i 2013 gitt  
Statnett konsesjon 
for ny Salten 
trafostasjon ved Siso 
kraftverk. Stasjonen 
er ikke bygd enda. 

Det går flyttlei forbi 
planlagt ny trafo-
stasjon. Slike store 
installasjoner er 
forstyrrende for 
reinnen 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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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 (122m) 
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 
aksepatble for 
reindrifta. 

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. 
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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  Konsesjonssøknad 
under behandling 
hos NVE 

Søknaden ikke funnet 

Kommuneplan for 
Sørfold 2009-2018 

Igjen nye områder for 
hyttebygging o.l. i 
Duokta’s 
beiteområder. 

  

    

 

Oppsummering	av	planlagte	tiltak	og	konsekvenser	for	Duokta	rbd.	
De store utbyggingsplaner og aktiviteter som pågår har store negative konsekvenser for 
reindrifta. Bygging av Salten transformatorstasjon (Statnett SF) og driften av denne 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 små negative 
konsekvenser, særlig når småkraftverkene kommer til driftsfasen. Anleggsvirksomheten vil 
derimot innebære forstyrrelser for reinen hvis den er i det aktuelle området når dette foregår.  
 
Ingen vedtatte reguleringsplanerplaner i Fauske kommune har alvorlig virkning for 
reinbeitedistriktet.  
 
Forslag	til	avbøtende	tiltak	i	planen	for	ny	E6	
I driftsfasen vil det være viktig at flyttingen av rein over E6 ved Tørrfjordelva skjer på en sikker 
måte. God sikt i god bredde på begge sider av vegen for trafikkantene  er viktig – sammen med 
hindringer for forbikjøring:  

- Slakke vegfyllinger (1:4).  

- Vegbelysning på strekningen der kryssingen skjer. 

- Kanalisert kryss med sperrelinje (= Forbikjøring forbudt). 

 

Hastighetsfastsetting skjer ikke i reguleringsplan90 km/t) og midlertidig fareskilting må 
gjennomføres i skiltplanen.  

I anleggsfasen anbefales nær kontakt og dialog med reinbeitedistriktet for å tilpasse 
anleggsarbeidet til flyttingen av rein. Dette bør med i YM-planen. 
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For driftsfasen anbefales også nær dialog mellom vegmyndighet, politi og reinbeitedistrikt mhp 
bistand og hensyn til rein som krysser vegen. Tiltak ved Megården/Tørrfjordelv som midlertidig 
skilting, fartsreduksjon og evt. manuell dirigering i spesielle tilfeller kan være aktuelle. 

 

Stajggo-Habmer rbd 

Planlagte	og	gjennomførte	inngrep	og	konsekvenser	av	disse	
Sørfold kommune 

Tiltak/Plantype Plan/Tiltak – Kort 
beskrivelse 

Vedtaksdato/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. 

Detaljregulering i 
gang 

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 
positive 
konsekvenser for 
reindrifta. Spesielt er 
strekningen i 
Kobbvatnområdet 
stor verdi som vår- 
og høstbeite. 

Småkraftverk Styrkesneselva 
kraftverk. Utnytter fall 
på 72 meter  (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 
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forstyrrelser. 
Ubetydelige 
konsekvenser i 
driftsfasen 

Småkraftverk Raukforsen kraftverk, 
Gjerdalen. 

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 Lisjvasselva 
småkraftverk 

Konsesjon gitt Det er både 
beiteinteresser og 
flyttleie i 
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 Kobbskarelva 
kraftverk. Utnytter fall 
på 249 m (564 moh -
215 moh). Rørgate 
1450 m i 

Søknad under 
behandling i NVE 
(Datert 2016) 

Tiltaksområdet ligger 
i sommerbeite og 
vårbeite og flyttleia 
mellom Sildhopen og 
gjerdalen passerer 
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kombinasjon 
frittliggende 
rør/nedgravd rør. 

nært tiltaket. Middels 
negativ konsekvens i 
anleggsfasen, - 
ubetydlig 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  

Reguleringsplan Styrkesnes hyttefelt 27.04 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 
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. 
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Hamarøy kommune 

Plantype Plan/Tiltak – Kort 
beskrivelse 

Status Virkning for 
reindrift 

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.  

Byggefase? 

Flyttlei krysses ved 
Falkelva. 
Problematisk 

Småkraftverk 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 
negative 
konsekvenser for 
reindrfta.  

Småkraftverk Storvasselva 
kraftverk. 

Konsesjon gitt av 
NVE i 2010. Ikke 
bygd 

Tiltket ligger i vår- og 
høstbeiteområde og 
inntaket ligger i 
flyttleia. Negsative 
konsekvenser for 
reindrifta, spesielt i 
anleggsfasen, men 
også i driftsfasen. 

Småkraftverk Svartvasselva. 
Nedgravd rørgate  ca 

Konsesjon gitt av 
NVE 2014. Ikke 

Tiltaket ligger i 
distriktets 
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1900 m lang (Rør: 
Ø=1500mm). Mye 
sprenging. 

bygd. 
Reindriftsforvaltninga 
fremmet innsigelse. 

kalvingsland og det 
betyr store negative 
konsekvenser i 
anleggsfasen. En 
viktig flyttlei går like 
ved tiltaket. Mindre 
negative 
konsekvenser i 
driftsfasen. 

Kommuneplan 2009-
2018 

   

    

 

 

Oppsummering	av	planlagte	tiltak	og	konsekvenser	for	Stajggo‐Habmer	rbd.	
E6-utbyggingen Femtvasslia – Sandnesbotn som er ferdig fram til Kråkmo  og den planlagte E6 
utbyggingen i Sørfold vil samlet sett få store negative konsekvenser for reindriften i Stajggo-
Habmer rbd. Begge strekninger krysser etablerte, viktge 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.  

 

Forslag	til	avbøtende	tiltak	i	planen	for	ny	E6	i	Sørfold	

Bonådalen: 

- Deponiene utformes mest mulig likt med eksisterende terrengformer og vegetasjon der 
de ligger i dagens flyttlei. Revegetering ved å spare/mellomlagre toppsjikt fra deponi-
lokalitet. 

- I anleggsfasen holdes nær kontakt med reinbeitedistriktet for å tilpasse 
anleggsvirksomheten til flytteaktiviteter. Beskrives i YM planen. 

Horndalsvatn/Eiavatn: 

- Vegskjæring lages slak slik at reinen lett kan passere 

- Reetablere atkomstveger for lastebiltransport av rein fra dette oppsamlingsområdet. 
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- Bidra til reetablere gjerdeanlegg på gunsig lokalitet for både rein og framtidig trafikk. 

Kvanndalen: 

- Slake fyllinger/skjæringer som legges til rette for kryssende rein 

- Evt. omlegging av flyttlei over tunnel 

Sildhopen:  

- Forlenge tunnelportalen (30 m lang) 

- Traktorveg og løsmasser på tunnelportal for å legge til rette for kryssing av rein. 

- Ledegjerder for å styre reinen unna tunnelpåhogg (anleggsfase) og vegbane (driftsfase) 

- Løpend kontakt mellom reinbeitedistrikt og anleggsledelsen for å finne gjensidig gode 
løsning på oppståtte problemer.(Beskrives i YM-planen) 

Kilder 

 

NVE 2016: https://www.nve.no/konsesjonssaker/  
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Hamarøy kommune, 2009. Kommuneplan for Hamarøy – Arealdelen. 2009 – 2018 

Sørfold kommune 2010. Kommuneplan for Sørfold. Arealdelen. 2009 – 2021.  
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