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FORORD 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan med 
konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret. Konsekvensutredningen er utført etter metoden 
beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema reindrift i henhold til beskrivelsen i planprogram for prosjektet. 
Planprogrammet er vedtatt av Hamarøy kommune 31. oktober 2019. Tiltakshaver og 
ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Temarapporten dokumenterer registreringer 
og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av aktuelle utbyggingsalternativ. 

I Statens vegvesen er det Knut Sjursheim som er prosjektleder. Anne Knutssøn og Heidi 
Martens har vært planleggingsledere. Fagansvarlig for fagtema reindrift er Trond Aalstad. 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: 
www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret  

 

 

Februar 2022 

Tromsø 
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Sammendrag 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging 
av tunge kjøretøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med reguleringsplan for ny E6 på 
strekningen Ulvsvåg – Kvannvatnet. Denne konsekvensutredningen tar for seg konsekvens 
for reindrift av fire ulike vegalternativ, samt for foreslåtte permanente masselagre. 

Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 
Planprogram ble vedtatt av Hamarøy kommune 31. oktober 2019 og inneholder følgende 
krav til utredninga: 

Utredningskrav 

Inngrep og uro har de siste årene økt betydelig og ført til varig reduksjon av arealer og 
økte forstyrrelser for reindriften, som er en arealkrevende næring. Under temaet reindrift 
registreres beiteområder (ulike årstidsbeiter), beitehager, kalvingsområder, trekkleier, 
drivingsleier, oppsamlingsområder og andre viktige funksjonsområder. Viktige kilder er 
karttjenesten hos NIBIO, reindriftsforvaltningen, reinbeiteditriktene og -utøverne. 
 
Reindriften i Stajggo-Hábmer reinbeitedistrikt har interesser i området. Der hvor 
reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer vurderes. 
Kvalitetssikring av reindriftens arealinteresser gjennomføres i samarbeid med 
reinbeitedistriktet. Reindriftsforvaltningen inviteres også til å delta. Tilpasninger av 
vegtiltaket samt utforming av avbøtende tiltak planlegges i dialog med næringen.  
 
Det gjøres vurderinger av hvordan det planlagte tiltaket påvirker registrert verdi, og 
hvilken konsekvens tiltaket antas å medføre. I denne sammenheng skal det også legges 
vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen, herunder samisk bruk.  

 
Kunnskapsgrunnlaget for det aktuelle reinbeitedistriktet bygges i hovedsak på reindriftskart 
på Kilden (nibio.no) og samtale med Per Labba, som er leder for det berørte 
reinbeitedistriktet. Normalt er distriktplanen et sentralt dokument for å hente opplysninger 
om lokale forhold, hvordan drifta er organisert og utøves i det aktuelle reinbeitedistriktet. 
Slik distriktsplan finnes ikke for Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. Fagansvarlig hos Staten 
vegvesen (Trond Aalstad) vært på befaring i planområdet i flere runder. 

For beskrivelse av reinbeitedistriktet er det også brukt informasjon gitt i 
konsekvensutredning for 66 kV kraftlinja fra Ulvsvåg til Bognes (Norconsult, 2020). Denne 
informasjonen har vært svært nyttig da det ikke foreligger distriktsplan. 

De fire kontaktpersonene i Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt (oppgitt av statsforvalteren) er 
forespurt om opplysninger knyttet til de lokale driftsforholdene og belastningen fra rovdyr 
og andre spesielle lokale forhold. Disse har imidlertid hatt svært kort tid for å gi svar. Det 
kan derfor komme inn opplysninger som må bakes inn i denne utredningen slik at viktige 
moment fra distriktet kommer med i betraktning, helst når reguleringsplanen sendes på 
høring, men seinest i forbindelse med merknadsbehandlinga. 
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Konsekvensanalyse 
 

 
Verdikart for planområdet. Kartet viser også vegalternativene.. 
 
Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen (kap. 
5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert utbyggingsalternativ.  
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Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema reindrift. 
Delområder 0 1a 1c 1d 2 

R 1 Kvannvatnet - Skilvatnet 0 - - - - 
R 2 Beritjorddalen 0 0 0 0 - - 
R 3 Ulvsvågskaret 0 + + + + 
R 4 Ulvsvåg 0 - - - - 
Avveining uforandret Vesentlig bedre enn Alt.2 dårligst 
Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 
Noe negativ konsekvens Middels 

negativ 
Rangering 1 3 3 2 4 

 
 

 
Figur 6-3 Illustrasjon som viser relative forskjeller på alternativene ved plassering langs en konsekvensakse 

Utdyping av avveiing og rangering av alternativene 
Hvordan de fire alternativene er rangert innbyrdes går fram av Fig. 6-3.  

Alt 2 skiller seg ut som det dårligste alternativet med hensyn til tema reindrift. Det er 
inngrep i viktig beiteområde mellom Tjukkskjømmingen og Beritjorda som slår ut her. Når 
konsekvensgraden samlet kun blir middels negativ, skyldes det at ny E6 legges i tunnel 
under Ulvsvågskaret slik at flyttlei over skaret får en bedret situasjon. Denne bedringen 
utligner mye av de små negative virkingene for alternativ 1d, 1a og 1c. Den er likevel ikke 
nok til å oppveie for tap av viktig beiteareal i delområde 2 Beritjorddalen siden dette 
beiteområdet er viktig ved bruk av flyttleia forbi Kvannvatnet og Skilvatnet og denne flyttleia 
i dag er viktigere enn flyttleia over Ulvsvågskaret. Det er bare alternativ 2 som beslaglegger 
dette viktige beitearealet, og det er dette som skiller alternativ 2 fra de øvrige alternativene. 

Det er svært små forskjeller mellom Alt 1a, Alt 1c og Alt d og alle får lav noe negativ 
konsekvens. Dette fordi ny veglinje for disse alternativene i all hovedsak følger dagens trase 
i områder som er viktige for reindrifta. Forskjellene er så små at det ikke gir grunnlag for å 
skille disse. Alle blir derfor rangert som nummer 2, etter 0-aternativet. 

De fleste av de vurderte masselagrene kan tas i bruk uten store permanente konsekvenser 
for reindriftsinteressene, men også masselager vil føre til tap av beite da det vil gå mange år 
før arealene har noen verdi som beiteland og de vil uansett få en lavere beiteverdi. Dette 
gjelder særlig starrmyrer og fuktige/frodige drag i skogen, vegetasjonstyper som ikke kan 
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gjenskapes på masselager. Areal med sopp er også viktig beiteareal på høsten og slikt areal 
tar svært lang tid å gjenskape. 

Ut over tap av beiteareal er det spesielt masselager ved Mellomvasselv som kan være 
problematisk, men dette har igjen sammenheng med hvordan framtidig trekk-/flyttlei løses. 
Dersom en får til ei god leding over tunneltaket (det vil si naturlig terreng) på 
Tjukkskjømmingen vil masselager være uten særlig stor negativ konsekvens ut over 
arealtapet. 

Masselager lengst vekk fra dagens veg er de som får størst negativ konsekvens i forhold til 
beitebeslag på grunn av fordelen med å samle inngrep til eksisterende inngrep og 
forstyrrelser. 

Tiltaket og vurdering av samlet belastning 
Vinterbeite er minimumsfaktor for dette reinbeitedistriktet så valg av alternativ 2 vil gi en 
noe økt samlet belastning på driften i distriktet. Tap av beiteområde i området 
Tjukkskjømmingen – Duorbonjávrre – Beritjorda som følge av veglinje og masselager 
kommer i tillegg til tap av beite som følge av ny høyspentlinje Ulvsvåg – Bognes, og i tillegg 
til tap til regulerte hyttefelt. Ved valg av et av de øvrige alternativene anses ikke tiltaket å 
påføre distriktet nevneverdig økt samlet belastning. Andre viktige faktorer som virker på 
samlet belastning er rovdyrtrykket på vinterbeite. Det er da et betydelig tap, og spesielt til 
gaupe. Når det gjelder anleggsfasen vil den uansett alternativ som velges være en 
tilleggsbelastning for reindrifta i området. 

Konsekvenser i anleggsperioden 
For reindriftsinteressene vil ofte midlertidig negativ påvirkning i anleggsfasen være 
betydelig. Dette gjelder særlig der anleggsområdene kommer i konflikt med trekk- eller 
flyttleier. I denne planen gjelder det flyttleia forbi Kvannvatnet over eidet ved Mellomvasselva 
opp mot Skilvatnet, hvor det vil legges inn krav om dialog og løsninger i samråd med leder 
for reinbeitedistriktet. 

Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Reindriftsloven 
Retten for samisk befolkning til å utøve reindrift er fastslått i reindriftsloven §4 som sier at 
den samiske befolkningen på grunnlag av alders tids bruk har rett til å utøve reindrift 
innenfor det samiske reinbeiteområdet. Beiterettens omfang er videre utdypet i lovens § 19 
som stadfester retten til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning. 

Flyttleier har et særlig rettsvern etter reindriftsloven § 22 som sier at 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. Forbudet mot 
stenging av flyttlei er det eneste arealdisponeringsforbudet i reindriftsloven. Dette skyldes at 
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reindrifta er helt avhengige av åpne flyttveier for best mulig å kunne benytte beitearealene, 
og derved er de også nødvendige for opprettholdelse av drifta som sådan. 
 
Flyttleia Kvannvatnet – Skilvatnet blir berørt av anleggsfase, men for permanent fase 
(driftsfase) vil flyttleia fortsatt kunne benyttes. Om flyttinga i framtida skal skje over E6 i 
dagen slik som i dag, eller over tunnelen i naturlig terreng, må avklares i dialog med 
reinbeitedistriktet og nødvendige tiltak som gjerding etc gjennomføres i samråd med 
reindrifta. Dette er nødvendig for at flyttleia kan fungere som før. 

Folkeretten 
Folkeretten er et rettsgrunnlag som skal beskytte det samiske folk sine rettigheter for å 
kunne utøve sin kultur og innbefatter både selve naturgrunnlaget for å drive reindrift/næring 
og deres språk og tradisjoner. Sentralt her er ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og 
stammefolk. Konsultasjonsplikten er en del av folkerettsgrunnlaget og skal sikre at samene 
som urfolk blir hørt i saker som gjelder dem og deres utøvelse av reindrift og tradisjoner. 

Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 
Følgende er særlig viktige punkt i det videre arbeid med Ytre Miljøplan for å redusere skade 
og ulempe for reindrifta: 

- Sikre god dialog med reindrifta, og da særlig de aktuelle utøverne i berørt område, i det 
videre arbeidet med detaljering av planer og prosjektering. 

- Planlegging av anleggsfasen bør skje i samråd med reinbeitedistriktet for å tilpasse til 
reindriftas flytting så godt det lar seg gjøre. 

- I konkurransegrunnlaget for byggefase må det innarbeides rutiner for gjensidig 
informasjon og ansvarsforhold mellom utøvende entrepenør og reindrifta. Statens 
vegvesen som byggherre må påse at dette kommer på plass på en måte som reindrifta 
kan se seg tjent med, også i anleggsfasen. 

- Ved etablering av midlertidige anleggsveger og masselager skal myrområder unngås så 
langt det er mulig. 

- Ulemper for reindrifta må kompenseres. Det kan for eksempel være aktuelt å bekoste 
bruk av helikopter under flyttinga for at denne skal skje så praktisk som mulig i tida 
området er påvirket av anleggsdrift. 
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1 Bakgrunn og utredningskrav 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 
tiltaket for verdier innenfor tema naturmangfold. Temadefinisjon er gitt i kapittel 2.1. 

1.1 Bakgrunn for planen 
Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging 
av tunge kjøretøy. Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) E6 Mørsvikbotn-
Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til 
vegnormal standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er 
redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er 
reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport. Grensene for planområdet 
samt vegalternativ er vist i Figur 3-02. Utredete masselager er vist i fig. 3-6 og fig. 3-7  

 

1.2 Utredningskrav 
Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Hamarøy kommune 31.10.2019. 
Utredningskrav for fagtema reindrift i fastsatt planprogram er gjengitt i tab. 1-1.  

Tabell 1-1Utredningskrav for reindrift slik de er formulert i planprogrammet. 
 

Utredningskrav 

 
Inngrep og uro har de siste årene økt betydelig og ført til varig reduksjon av arealer og 
økte forstyrrelser for reindriften, som er en arealkrevende næring. Under temaet reindrift 
registreres beiteområder (ulike årstidsbeiter), beitehager, kalvingsområder, trekkleier, 
drivingsleier, oppsamlingsområder og andre viktige funksjonsområder. Viktige kilder er 
karttjenesten hos NIBIO, reindriftsforvaltningen, reinbeiteditriktene og -utøverne. 
 
Reindriften i Stajggo-Hábmer reinbeitedistrikt har interesser i området. Der hvor 
reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer vurderes. 
Kvalitetssikring av reindriftens arealinteresser gjennomføres i samarbeid med 
reinbeitedistriktet. Reindriftsforvaltningen inviteres også til å delta. Tilpasninger av 
vegtiltaket samt utforming av avbøtende tiltak planlegges i dialog med næringen.  
 
Det gjøres vurderinger av hvordan det planlagte tiltaket påvirker registrert verdi, og 
hvilken konsekvens tiltaket antas å medføre. I denne sammenheng skal det også 
legges vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av 
og samspill med naturen, herunder samisk bruk. 
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2 Metode 
Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok 
V712, 2018-utgaven. Denne ble revidert i 2021 for å samsvare med Miljødirektoratet sin 
KU-veileder M-1941. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de 
konsekvensene et tiltak medfører. 

For en grundig gjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste trinnene 
i metoden er gjengitt under. 

2.1 Temadefinisjon 
Reindrift er del av fagtema naturressurser i V712. Siden landbruk eller andre naturressurser 
ble vurdert som særlig på virket av tiltaket, ble KU for naturressurser avgrenset til å gjelde 
bare reindrift. Øvrige naturressurstema ble omtalt på vanlig måte i planbeskrivelsen. Dette 
ble avklart ved behandling av planprogrammet. 
 
Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets 
interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Det gjelder både 
som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet. 
Vurderingen omfatter både mengde og kvalitet av ressursen. 
 
Reindriften i det samiske reinbeiteområdet utøves på grunnlag av rettigheter ervervet 
gjennom alderstidsbruk, og har beskyttelse i reindriftsloven og øvrige lovregler. Reglene skal 
ses ut fra Grunnloven § 110 a og Norges folkerettslige forpliktelser gjennom ILO-konvensjon 
nr. 169 og artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.  
 
I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang 
mellom de ulike temaene framgår av håndbok V712. 

2.2 Metodens tre trinn 
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 
vist i Figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 
relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en 
samla konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne 
temarapporten. 
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Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutgreiing av ikke-prissatte tema (V712) 

2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 
På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på de ulike 
registreringskategoriene som for fagtema reindrift i V712 er listet opp på følgende måte:  
«Her inngår beiteområder fordelt på årstidsbeiter, kalvingsområder, trekkleier, flyttleier, 
faste installasjoner/anlegg, oppsamlingsområder og andre viktige funksjonsområder 
og samvirkning mellom disse». 
 
Tre begrep står sentralt i  analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, d.v.s. hvor stor betydning 
delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra 
«uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en 
linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for 
verdisetting av tema reindrift er gitt i V712 er vist Tabell 5-02. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 
påvirkes som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (null-alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, 
fra «sterkt forringet» til «stor betydning». Vurderingen skjer trinnløst lands en 
linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for å vurdere 
påvirkningsgrad for tema reindrift er gitt i Tabell 5-03. 
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• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 
henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2-2 og veiledning i Tabell 2-2. 
Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller 
forringelse av et delområde. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i 
anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. 
Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  

Tabell 2-1 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 

 
Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.  
 

Skala Konsekvensgrad RGB fargekode Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 
0, 0, 105 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus ( - - - ) 0, 50, 255 Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus ( - - ) 0, 150, 255 Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus ( - ) 205, 235, 255 Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0)  Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 

   
146, 208, 80 

Miljøgevinst for delområdet:  
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 
++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 
66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  

v 
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2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 
av hvert utbyggingsalternativ (hele linjer).  

Utreder må begrunne vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele 
utbyggingsalternativer. Skala og kriterier framgår av tabell 2-3. 

Vurderingen skal begrunnes i tekst. Det må gå fram hva som har vært utslagsgivende for 
den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt avgjørende vekt, eller 
om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at beslutningsrelevant usikkerhet 
beskrives. Det er også viktig at forslag til aktuelle skadereduserende tiltak som kan bidra til 
å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring for et område eller hele 
alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.  

Tabell 2-1: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).  

Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 
konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har 
særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis 

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen 
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være 
flere/mange områder med tre minus (- - -  ). 

Stor negativ 
konsekvens Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus   (- - - ). 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 
er underordnete. 

Noe negativ 
konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 
minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er    underordnete. 

Ubetydelig 
konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er   få 
konflikter og ingen konflikter med høye   konsekvensgrader. 

Positiv konsekvens I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller 
få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med  positiv 
konsekvensgrad. 

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens- grad. Kun 
ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med 
positiv konsekvensgrad. 
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3 Tiltaksbeskrivelse 

Beskrivelsen av påvirkning av delområder og hele linjer bygger på kunnskapen om tiltaket, 
og linjealternativene på det nivå det var i planarbeidet vinter 2021 da de ulike linjene ble 
konkretisert og det ble gjennomført en foreløpig siling.  

Det er gjort siling av flere varianter av trase på et tidlig stadium. Det er gjort 
konsekvensutredning for fire alternativ; 1a, 1c, 1d og 2. Et alternativ 1b og et alternativ 1e 
ble da tatt ut tidlig på grunn av høy kostnad i forhold til nytte.  
 
Det ble i en seinere fase vurdert et Alternativ 1d med skjæring ved Tjukkskjømmingen for å 
se om dette kunne redusere kostnader uten å gi store konsekvenser for ikke prissatte 
temaer. Prosjektgruppa vurderte det slik at Alt 1d med skjæring trolig ikke vil bli veldig mye 
rimeligere å bygge, samtidig som det ville gi vesentlig negativ konsekvens for landskap, 
reindrift og naturmangfold sammenlignet med Alt 1d uten skjæring. Alt 1d med skjæring ble 
derfor forkastet underveis. 
 
Det er videre gjort en konsekvensvurdering av de ulike områdene for masselager. Denne 
kommer etter konsekvensutredning for linjealternativer da masselagrene kan benyttes til 
dels uavhengig av alternativ for veglinje.  

For strekningen Kvannelva – Mellomvasselv er tiltaket likt for alle alternativ. Dette er 2 595 m 
ny E6 i dagen, 200 m samle/adkomstveg i dagen og et kryss ved Mellomvasselv. 
Tiltaksliste for konsekvensutredning av alternativer E6 Ulvsvågskaret. Vegklasse H1 (90 
km/t) Tunnelprofil T9,5 felles for alle alternativ. Deponier utredes for seg da de ikke er 
definert som tilhørende ulike alternativer. 
 
Nedenfor vises hvert alternativ med inntegnet vegtrase og en påfølgende tabell med 
beskrivelse av tiltaket fordelt på strekningene Mellomvasselv – Ulvsvågskaret og 
Ulvsvågskaret – Ulvsvåg med påkopling til dagens E6. 
 
 

 
Figur 3-01 Kart med alle alternativ tegnet inn.. Her er også alt 1b vist – et alternativ som på grunn av høy kostnad i 

forhold til nytte ble silt ut før konsekvensutredninga. 
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Figur 3-02 De fire alternativene, samt dagens veg markert med rosa. Planområdet med sort strek. 
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3.1 0-alternativet – referansealternativet 
I en konsekvensutredning skal alle alternativ måles opp mot et alternativ 0. Dette defineres 
som dagens situasjon med framskrevne trafikktall i henold til tiltakets levetid som i V712 er 
satt til 40 år, samt godkjente planer og tiltak. Åpningsåret er satt til 2030 som gir 
analyseperiode fram til 2070. Dagens ÅDT (årsdøgntrafikk) er om lag 1300. Med dette som 
grunnlag er ÅDT for 2070 er beregnet til 2145. I 0-alternativer inngår også godkjente tiltak 
og planer. Det er bare for Ulvsvågområdet det foreligger godkjente reguleringsplaner som 
skal regnes inn i 0-alternativet. For øvrig er arealet LNF i henhold til kommuneplanen. Det 
foreligger godkjent plan for …. Etter energiloven. Denne berører planområdet for planen 
som fremmes her. Når det gjelder andre planer som ligger utenfor planområdet vises til 
kapitlet om samlet belastning. 

Ved rangering vil 0-alternativet alltid få konsekvensgrad lik 0 og være det som alle alternativ 
måles opp mot. 

 
Figur 3-03 Godkjente reguleringsplaner i Ulvsvågområdet. Kilde Hamarøy kommunes nettside. 
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3.2 Alternativ 1a 
 

Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
1a 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i dagen, 
3 330 meter tunnel,  
et Kryss ved Skillvassbakk,  
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
to kulverter 5 x 4 (Langvika og Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  
945 m samle/adkomstveg i dagen, 
Et kryss i Ulvsvåg,  
Kulvert til bolighus i Moan(Ulvsvåg) 
Kulvert eller bru over Krokelva?, 
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.3 Alternativ 1c 

Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
1c 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i dagen, 
3 985 m tunnel,  
et Kryss ved Skillvassbakk,  
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
to kulverter 5 x 4 (Langvika og Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  
945 m samle/adkomstveg i dagen,  
Et kryss i Ulvsvåg, 
Kulvert til bolighus i Moan(Ulvsvåg) 
Kulvert eller bru over Krokelva? i Ulvsvåg  
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.4 Alternativ 1d 

 

Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
1d 2 800 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i dagen, 
4 050 m tunnel,  
et Kryss ved Skillvassbakk,  
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
to kulverter 5 x 4 (Langvika og Skilvassbakk) 

1 860 m ny E6 i dagen,  
545 m samle/adkomstveg i dagen, 
Et kryss i Ulvsvåg,  
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg  
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.5 Alternativ 2 

 
Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
2 1 768 m ny E6 i dagen,  

590 m samle/adkomstveg i dagen, 
3 810 m tunnel, 
et kryss ved Skilvassbakk 
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
en kulvert i Langvika 

1 860 m ny E6 i dagen,  
545 m samle/adkomstveg i dagen, 
Et kryss i Ulvsvåg,  
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.6 Permanent masselager 
Permanente masselagrene som er vurdert i denne konsekvensutredninga er vist i fig under. 

 
Figur 3-6 Permanent masselager sør for framtidig tunnel gjennom Ulvsvågskaret 
 

 
Figur 3-7 Permanent masselager nord for framtidig tunnel gjennom Ulvsvågskaret 
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4 Kunnskapsgrunnlag 

4.1 Generelt om reindrift og forstyrrelser 
Reindriften som primærnæring skiller seg fra andre næringer ved at den er avhengig av store 
og sammenhengende områder hvor utøveren ikke har eiendomsrett, men har bruksrett som 
følge av alders tids bruk. Disse vidt utstrakte arealene må ha forskjellige typer beite til 
forskjellige årstider. Arealene må også ha funksjonsområder som f.eks kalvingsland og 
gjerne flere alternative flyttleier og trekkmuligheter mellom årstidsbeitene. Det finnes 
etterhvert mye forsking på effekter av inngrep og forstyrrelse. De fleste er knyttet til 
vindkraftutbygginger og bygging av kraftlinjer, men mye av kunnskapen er overførbar til 
infrastrukturprosjekter som vegbygging. Forskningen generelt viser at reinsdyr reagerer 
negativt på forstyrrelser og vil ofte unngå beiteområder, hvis forstyrrelsene er for store. Selv 
om tamrein er et semi-domestisert (halvtamt) dyr, lever de fritt i naturen og kan reagere 
som villrein på forstyrrelser. Effekten av forstyrrelse bestemmes også av i hvor stor grad 
dyrene er tamme. Å gjøre reinsdyrene mer tamme, og derfor lettere å tilpasse nye 
situasjoner, er noe som krever en betydelig innsats og særegen driftsform fra utøveren. 

En rapport fra NORCE (Riseth J.Å og Johansen B., 2018) referer studier gjort på 
unnvikelsesadferd og gjengir at de mest relevante funnene var:  
- De siste 15 til 20 års forskning viser at sett i regional skala vil rein ha en tendens til å 
unnvike permanente inngrep eller kontinuerlig forstyrrelser med alt fra få hundre meter opp 
til 15 km.  
- Det er en tendens til lengre unnvikelsesavstander når menneskelig aktivitet inngår i 
forstyrrelsen, også for tamrein.  
- Unnvikelsesatferd fra gode beiteområder vil åpenbart medføre økt tetthet av rein på 
alternative områder. Dette vil, avhengig av kvaliteten på og utnyttelsen av disse, kunne 
påvirke både ernæring, overlevelse og reproduksjon for berørt rein.  
- Generelt er rein mest sensitive for forstyrrelser på seinvinteren, mens simler er mest 
sensitive i kalvingsperioden. Voksne simler er også generelt de mest sensitive dyra i flokken. 
Dette samtidig som de også er den dominerende dyrekategorien hos tamrein.  
- Det er vanskelig å påvise at tamrein over tid venner seg til inngrep og forstyrrelser, mens 
begrensing av forstyrrelsen har påviselig effekter (op.cit.).  
 
På grunn av at reindrifta er svært arealkrevende og har helt livsnødvendige trekkruter og 
korridorer som forbinder de ulike beiteområdene er reindriftsnæringen svært utsatt for 
inngrep og påvirkninger fra ulike former for utbygging. Dette kommer i tillegg til belastning 
i form av klimaendringer og rovdyrtap som gjør drifta avhengig av en utstrakt fleksibilitet, 
noe som gjør reindriftsnæringa ekstra sårbar for nye inngrep. For Stájggo-Hábmer 
reinbeitedistrikt kommenteres dette i kapitlet om samlet belastning. 
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4.2 Om Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt 
Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt (heretter bare kalt reinbeitedistriktet) grenser til Frostisen 
reinbeitedistrikt i nord, Duokta reinbeitedistrikt i sør og Sirges sameby i øst. I vest grenser 
distriktet mot havet. Distriktet har to sidaer; Labba og Lonjíínjarga. Sidaene har siste årene 
gått mer i retning av sambruk av arealene. 

 
Figur 2-1 Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. Kilde: reindriftskart på Kilden (nibio.no). Planområdet med rød markør. 
 
I utgangspunktet har distriktet helårsbeite, 
det vil si at hele distriktet brukes til beite 
gjennom hele årssyklusen, men det er 
bruksbegrensninger på kysten. Disse er 
definert slik: Beitetid for Ytre Steigen og 
Ytre Hamarøy er 01.11 til 15.04. Det vil si 
at reinen skal være ute av disse områdene 
på vårparten, definert som 15.april og at 
det ikke skal komme rein trekkende utover 
før 1. november. Kartet til høyre viser 
beitebegrensingsområdene. Planområdet 
er tegnet inn med rødt. Øvrige deler av 
distriktet har ikke beitetidsbegrensninger. 
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Vinterbeiteland for Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt, Labba-siida er det samme som areal 
vist som beitebegrensing på kart foregående side. Reinbeitedistriktet har vinterbeite på 
kysten og vår/sommer/høstbeite på indre strøk, dette i motsetning til de fleste distrikt 
lenger nord. Topografi, sammen med inngrep som veier, kraftlinjer og beitebegrensninger, 
gjør at reinbeitedistriktet er krevende å drive i. 

Det er flere alternative flyttruter fra innlandet til vinterbeitet på kysten. I hovedtrekk kan 
dette deles inn slik: 
- En går over Finnøylandet, langs to hovedruteruter.  
- En går øst for Glima ut til Ytre Hamarøy, fordelt på to hovedruter hvorav den ene går over 

Kvannvatnet/Skilvatnet. 
- En går nordover mot Korsnes. 
Det er oppsamlingsområde ved Ulvsvågskaret. Dette er bundet sammen med flyttleiene til 
Korsnes og Ytre Hamarøy. Se utsnitt fra reindriftskart under. 
 

 
Figur 4-3 Utsnitt fra reindriftskart som viser flytteleier og oppsamlingsområder nært planområdet. Flyttleiene er 
hentet fra reindriftskart (Kilden, nibio.no) er omtrentlige og i praksis foregår flytting over et større område enn det 
som angis som flyttleier på reindriftskartet.  
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Figur 4-4 Utsnitt fra reindriftskart. Vinterbeiteområdet med blå skravur. Flyttleier og oppsamlingsområder med gult 

og oransje. Planområdet utstrekning vist med rødt. 
 

Øvre reintall for reinbeitedistriktet er 1800, ifølge reinbeitestatistikk i landbruksdirektoratet. 
Øvre reintall er antall før kalving. Reintall var 632 per 30/3 2019. 

Planområdet ligger innenfor det som er definert som vinterbeiteareal. Vinterbeitene er 
minimumsfaktoren for drifta i  Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. Distriktet praktiserer også 
rullering på vinterbeitet for at dette skal ta seg opp igjen mellom beitesyklusene. I tillegg til 
å være vinterbeite er det relativ vanlig at rein (og da særlig okserein) henger igjen i de 
kystnære beitene utover våren. 
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4.3 Kunnskap og kilder 
Kunnskapsgrunnlaget for det aktuelle reinbeitedistriktet bygges i hovedsak på reindriftskart 
på Kilden (nibio.no) og samtale med Per Labba, som er leder for det berørte 
reinbeitedistriktet. De fire kontaktpersonene i Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt (oppgitt av 
statsforvalteren) er forespurt om opplysninger knyttet til de lokale driftsforholdene og 
belastningen fra rovdyr. Disse har imidlertid hatt svært kort tid for å gi svar. Det kan derfor 
komme inn opplysninger som må bakes inn i denne utredningen slik at den er i sin endelige 
form når reguleringsplanen sendes på høring. 

Det er også innhentet informasjon fra Hamarøy kommune som planmyndighet. I tillegg har 
fagansvarlig hos Staten vegvesen (Trond Aalstad) vært på befaring i planområdet.  

For beskrivelse av reinbeitedistriktet er det også brukt informasjon gitt i 
konsekvensutredning for 66 kV kraftlinja fra Ulvsvåg til Bognes (Norconsult, 2020). Denne 
informasjonen har vært svært nyttig da det ikke foreligger distriktsplan. 

Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt har ingen godkjent distriktsplan, og det har heller ikke 
vært mulig å få tak i et utkast til distriktsplan, hverken fra reinbeitedistriktet eller 
statsforvalteren.  

Fagansvarlig/utreder har faglig bakgrunn som naturforvalter og har tatt kurs i reindrift ved 
tidligere Landbrukshøgskolen (nå NMBU). Fagansvarlig har skrevet konsekvensutredning for 
reindrift tidligere. Han har også deltatt som vegvesenets representant i prosjektet ReinVEG i 
regi av forskningsinstitusjonen NORCE (tidligere Norut) – et prosjekt som ser på hvordan 
konsekvensutredninger og hensyn til reindrifta generelt kan bli bedre i vegprosjekter. 
Sluttrapport fra dette vil foreligge sommeren 2022. 

4.4 Besvarelse av planprogram 
Planprogram for E6 Ulvsvågskaret ble vedtatt av Hamarøy kommune 31.10.2019. 
Utredningskrav herfra er gjengitt i kapitel 1.2. I samsvar med planprogrammet er innhentet 
kunnskap fra relevante kilder, samt informasjon fra Per Labba, leder for Stajggo-Habmer 
reinbeitedistrikt. Alle moment i planprogrammet er svart ut i denne konsekvensutredningen.  

4.5 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 
I kap. 3.1 er det gitt en generell omtale av null-alternativet. For utredningen av tema 
reindrift danner følgende forhold ved null-alternativet viktige premisser for utredningen:   
 

- I null-alternativet inngår at E6 fortsatt går over Ulvsvågskaret. Med framskrevet 
trafikkøkning på om lag 65% fra dagens situasjon til 2070 anses barrierevirkning for 
reindrifta av E6 over Ulvsvågskaret som noe øket i forhold til dagens situasjon.  
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- Noe myrareal i Ulvsvåg vil gå tapt ved gjennomføring av godkjente reguleringsplaner. 
Dette er innenfor beiteområde for rein. 

Disse elementene inngår altså som del av 0-alternativet og som de fire alternativene 1a, 1c, 
1d og 2 skal måles opp mot. 

 
 
 

 
Utsikt fra Bakkahøgda mot Skilvatnet. Foto: Trond Aalstad 
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4.6 Influensområde 
Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. For reindrift strekker det 
seg ofte langt utover grensene for planområdet som er vist i figur 3-02. Virkninger på 
trekklei og flyttlei vil sammen med påvirkning på beiteområdet kunne ha virkning på tilgang 
og bruk av arealer langt fra selve planområdet. 

I denne konkrete planer er influensområdet avgrenset til den delen av reinbeitedistriktet som 
er ytre del av Hamarøy kommune, altså vinterbeiteområdene med trekk og flytteleiene som 
binder sammen vinterbeitet og øvrige beiteområder. En påvirkning på trekkmuligheter og 
etablerte flyttleier kan påvirke tilgang og bruk av hele vinterbeiteområdet på Ytre Hamarøy 
som sådan. Avgrensing av delområder forholder seg til areal innenfor planområdet, men 
vurdering av virkningen av tiltaket beskrives for hele influensområdet 

 
Figur 4-5 Influensområde for reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret avgrenset med rødt. Omtrentlig avgrensing 

planområdet med svart. 
 



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport reindrift 

 
 

31 
 

5 Trinn 1: Konsekvens for delområder 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder med beskrivelse av verdi, påvirkning og 
konsekvens som følge av de ulike utbyggingsalternativene. Se kap 2.2.1 for beskrivelse av 
metodikk. Alle delområder i denne fagrapporten får kode R x, der R står for reindrift. 

I gjennomgangen av delområder vist i tabellform for hvert delområde er ikke 0-alternativet 
vist som eget alternativ. Dette kun for å spare plass i tabellen. For alle gjelder at 0-
alternativet per definisjon har konsekvensgrad 0 (ingen/ubetydelig) og er det som de øvrige 
alternativene måles opp mot som grunnlag for konsekvensgrad. 0-alternativet er med i 
samletabell. Som vist i kap 2.2 er konsekvens en vurdering av verdi og påvirkning. 

Påvirkning i anleggsfase omtales i eget kapitel og inngår ikke i vurdering av konsekvens av 
tiltaket, med mindre anleggsvirksomheten kan ventes å gi varig eller langtids skade. 

Tabell 5-01 Oversikt over delområder, med registreringskategori.  
Delområde Registreringskategori 

1 Kvannvatnet - Skilvatnet Flyttlei og beiteområde 

2 Beritjorda Beiteområde 

3 Ulvsvågskaret Flyttlei, samlingsområde og beiteområde 

4 Ulvsvåg Beiteområde 

 
Tabellene 5-02 og 5-03 gir grunnlaget for vurdering av verdi og påvirkning for delområder 
avsatt i konsekvensutredning for reindrift i V712. Utreder bruker disse som utgangspunkt 
men må vurdere spesifikt hvert område knyttet til det aktuelle reinbeitedistriktets driftsform. 
 
Tabell 5-02 Inndeling i verdi for tema reindrift i V712 

Registreringskategori 
i V712 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Flyttlei, trekklei og 
anlegg 

Gjerder og anlegg 
ikke i bruk 
 

Mindre brukte 
trekkleier 
Mindre viktige 
gjerder og anlegg 

Alternative flyttleier 
Trekkleier 
Gjerder og anlegg 
med alternativ 

Aktive flyttleier 
Gjerder og anlegg 
uten alternativ 

Beiteområder og 
kalvingsområde 

 Mindre viktige 
beiteområder 

Særlig viktige 
beiteområder 

Kalvingsområder 
Beiteareal som er 
minimumsfaktor 

 
Tabell 5-03 Inndeling påvirkningskategorier for tema reindrift i V712 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Ødelagt/sterkt 
forringet 

Nye/tidligere 
beiteområder 
blir gjort mer 
tilgjengelig. 
Tidligere flyttlei og 
trekklei kan 
gjenåpnes. 

Ingen eller minimal 
andel av beiteområde 
blir berørt 

Arealbeslag 
eller tap av beite 
i noe omfang. 
Sperring av trekklei 
med flere alternative 
trekkmuligheter. 

Mindre inngrep 
i kalvingsområder 
som tilnærmet kan 
brukes som før. 
Betydelig arealbeslag 
eller tap av beite. 
Sperring av trekklei 
med få alternative 
trekkmuligheter. 

Stenging av flyttlei. 
Inngrep i kalvings-
områder som gjør 
disse ubrukelige. 
Inngrepet avskjærer 
eksisterende 
beiteområder for 
framtidig bruk. 
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Figur 5-01  Lokalisering av de 4 delområdene med middels, stor og svært stor verdi. Nummerering fra sør mot nord. 

Vegalternativene er lagt inn på kartet. Alle alternativene går i tunnel under Ulvsvågskaret.  
 
Merk at delområdene er tegnet grovt inn. Det er i praksis ikke noe klart skille mellom 
delområdene, men R1 og R3 skiller seg ut ved at de inneholder flyttlei og/eller 
oppsamlingsområde. For øvrig er alle fire delområdene vinterbeiteområde på 
reindriftskartet, og de er da også beiteområder under flytting på vei ut mot kysten eller 
motsatt vei innover i landet.  
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5.1 Delområde 1 Kvannvatnet -Skilvatnet (R 1) 
Delområdet er både beiteområde (vinterbeite)  og det går trekk og flyttlei gjennom området. 
Området er i bruk i forbindelse med flytting av reinen fra Innlandet mot kysten på senhøsten 
og tilbake på vårparten. Delområdet blir berørt av vegtiltaket, i hovedsak rundt flyttleia forbi 
Mellomvasselv. Tabell 5-1 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 
 

 
Figur 5-1 Klipp fra reindriftskart (nibio.no) som viser flyttlei gjennom delområde R 1 Kvannvatnet – Skilvatnet.  

 
Åpen myrvegetasjon i område for flyttleia ved Mellomvasselv 
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Tabell 5-1: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for delområde 1 Kvannskogen naturreservat 
Verdivurdering: Delområde R1 Kvannvatnet – Skilvatnet, Flyttlei og beiteområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                                    ▲ 

Flyttlei og trekk går gjennom delområdet langs Kvannvatet og over mot Skilvatnet ved Mellomvasselv før trekk/flyttlei går videre 
ut mot kysten. Selv om det finnes en alternativ flyttlei er dette en mye brukt og viktig trekkorridor. Det er også beiteområde som 
brukes under trekket og dyr kan oppholde seg i området over en tid. Det er også svært vikitg å ha flere mulige flyttleier for å ha 
fleksibilitet for å møte utfordringer med klima og forstyrrelser. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                ▲ 
Begrunnelse: 
Alternativet følger dagens trase og avviker slakt fra eksisterende veglinje ved Mellomvasselva der Ny E6 vil 
gå i ny bro over elva før den går i tunnel gjennom Tjukkskjømmingen. Det blir kryss mot lokalveg ved 
Mellomvasselv der dagens E6 går over til bli lokalveg. Noe beiteareal langs vegen vil gå tapt, sjøl om «gamle 
E6» skal fjernes når ny E6 er bygd ferdig, men tap av beiteareal vil være minimalt. 
Flyttleia gjennom området går i dalbunnen og langs Kvannvatnet og over eidet mot Skilvatnet. Det blir et 
kryss for lokalveg midt i dette flyttområdet, men siden dette er en svært liten endring i forhold til dagens 
situasjon hvor E6 går på samme sted, vil den ekstra belastningen at det blir et stykke ny veg mellom 
Mellomvasselva og tunnelpåhogg i Tjukkskjømmingen relativt liten. 
Det at det blir tunnel gjennom Tjukkskjømmingen gjør at det er mulig å se for seg flytting av rein over 
tunnelen, hvor det blir intakt natur med bredde på over 250 meter. Dette kan være en fordel med tanke på 
mulig økt trafikk i framtiden. Men det vil kreve at dyrene blir ledet denne veien. Alternativt vil de gå over E6 
som i dag. Det er vanskelig å legge til grunn for påvirkning at dyrene vil trekke over tunnelen i framtida. 
Samlet vurderes påvirkning som i lavere sjikt av noe forringet. 
  

1c                                                ▲ 
Begrunnelse: 
Lik som Alt 1a.. 
  

1d 

                                               ▲ 
Begrunnelse: 
Lik som Alt 1a. 
 

2 

                                               ▲ 
Begrunnelse:  
Lik som Alt 1a. 
                                      

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                                ▲ 
Svært stor verdi og lav noe forringet gir konsekvensgrad «Noe miljøskade» ( - ) 

1c                                                               ▲ 
Svært stor verdi og lav noe forringet gir konsekvensgrad «Noe miljøskade» ( - ) 

1d                                                               ▲ 
Svært stor verdi og lav noe forringet gir konsekvensgrad «Noe miljøskade» ( - ) 

2                                                               ▲ 
Svært stor verdi og lav noe forringet gir konsekvensgrad «Noe miljøskade» ( - ) 
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5.2 Delområde 2 Beritjorddalen (R 2) 
Delområde Beritjorddalen dekker beiteområdet mellom de to områdene med flyttlei og 
oppsamlingsområde, altså grovt sett mellom Tjukkskjømmingen og Ulvsvågskaret. Arealet er 
viktig for opphold og beite i forbindelse med flytting av reinen til eller fra sommerbeite. 
Tabell 5-2 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Oversiktsbilde fra Heimeåsen mot Beritjorddalen 
 

  
Gode myrbeiter i Beritjorddalen, og skogsvegetasjon som holder lenge på saftighet, er viktige element i et godt 
høstbeite. 
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Figur 5-2 Klipp fra reindriftskart (nibio.no. Hele arealet er definert som vinterbeite. Delområde R2 er arealene 
mellom flyttleiområdet ved Mellomvasselva og flyttlei og oppsamlingsområde ved Ulvsvågskaret. Det er gode beiter i 
myr og skogområdene mellom Duorbunjávrre og dagens E6.  
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Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 2 Kvannvatnet vest for E6. 
Verdivurdering: Delområde R 2 Beritjordalen, beiteområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Det er delområdet innenfor planavgrensninga som vurderes, men det ses i sammenheng med omkringliggende areal da 
beiteområdet strekker seg langt ut over planområdet. Det er definert som vinterbeite på reindriftskartet, men må betraktes som 
et viktig beite areal i forbindelse med trekk/flytting. 
Arealet brukes som beite i forbindelse med trekk til og fra vinterbeiteområder ved kysten. Reinsdyra kan oppholde her seg over 
lengre tid i samband med trekk og flytting vår og høst. Det er gode høstbeiter her og det er et lavereliggende område i forhold 
til omkringliggende terreng. På vårparten når dyrene trekker mot kalvingsland og tidlige sommerbeiter er de sårbare da de 
gjerne har tæret på opparbeidet opplagsnæring gjennom vinteren. Dette gjelder særlig den de drektige simlene som må spare 
på energien under flytting. Forstyrrelser i denne tiden kan gi redusert kalvevekt da simlene må spare på all energi. På 
seinhøsten finner reinen beite på myrene i Beritjorddalen der den også beiter på starr og vintergrønne lyngplanter og i skogen 
rundt finner den også sopp.  
Delområdet vurderes å ha stor verdi. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                      ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veglinje går i tunnel både gjennom Tjukkskjømmingen og Heimeråsen. Nord for Heimeråsen legger ny 
veg seg inntil eksisterende veg opp mot Laksvika (før Skilvassbakk) der vegen går inn i tunnel under selve 
Ulvsvågskaret. Det er lite beite som går tapt, bare en liten del av de nederste myrområdene. Påvirkning 
vurderes som tilnærmet ubetydelig endring 
  

1c                                       ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
  

1d 
                                      ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a   
 

2 

                                                                              ▲ 
Begrunnelse:  
Alt 2 skiller seg fra de øvrige vet at den går gjennom mer urørt terreng. Ny veglinje vil skjære tvers over 
myrområdene i Beritjorddalen og gjøre at deler at dette viktige beitet ikke blir tilgjengelig. Effekten av 
forstyrrelser fra E6 i helt ny linje vil bety at vesentlig større del av beitet i Beritjorddalen blir utilgjengelig 
sammenlignet med dagens situasjon eller med de øvrige vegalternativene. Arealet som kan ventes å bli 
utilgjengelig vil vær mellom 1 og 1,5 kvadratkillometer. Dette er lite areal i forhold til total tilgjengelig 
vinterbeite, men arealet ligger slik at beitet også er godt og viktig under trekk. Vinterbeitet er minimumsfaktor 
og her har arealet også en viktig funksjon under trekket. 
Påvirkning vurderes som forringet. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                ▲ 
Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir konsekvensgrad «Ubetydelig» for delområdet» ( 0 ) 

1c                                               ▲ 
Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir konsekvensgrad «Ubetydelig» for delområdet» ( 0 ) 

1d                                               ▲ 
Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir konsekvensgrad «Ubetydelig» for delområdet» ( 0 ) 

2                                                                               ▲ 
Stor verdi og påvirkningsgrad forringet gir konsekvensgrad «Betydelig miljøskade» for delområdet ( - - ) 



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport reindrift 

 
 

38 
 

5.3 Delområde 3 Ulvsvågskaret (R 3) 
Delområdet består av flyttlei og oppsamlingsområde ved Ulvsvåg. Flyttleia her får en 
vesentlig bedre situasjon ved gjennomføring av ny E6 da alle alternativene har tunnel under 
Ulvsvågskaret. Tabell 5-3 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Utsyn mot Ulvsvågskaret frå Bakkahøgda/Skjelltjønna. 

 

 
Figur 3-1 Klipp fra reindriftskart (nibio.no. Delområde R2 består av flyttelei og oppsamlingsområde. 
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Tabell 5-3 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 3 Kvannvatnet øst for E6 
Verdivurdering: Delområde NM3 Ulvsvågskaret, Flyttlei, samlingsområde og beiteområde  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Delområdet består av viktige område for samling av rein, samt flyttlei over selve Ulvsvågskaret. Denne flyttleia binder saman 
arealene mot Korsnes med arealene ut mot Ytre Hamarøy. Verdi settes i henhold til V712 til svært stor. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a             ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg vil gå i tunnel under Ulvsvågskaret slik at arealet ikke blir berørt av tiltaket. Når E6 legges i tunnel her 
vil dagens E6 over skaret nedklassifiseres og bli en lokalveg men svært redusert trafikk i forhold til dagens 
situasjon. Det betyr at denne flyttleia kan få økt verdi i framtida siden den vil være tilnærmet uten 
forstyrrelser. Denne flyttleia er imidlertid i mindre bruk i dag og kan ikke ersatte flyttleia over Kvannvatnet – 
Skilvatnet da sistnevnte er beste trase i retning Ytre Hamarøy, mens flyttleia over Ulsvågskaret binder 
sammen de to ulike vinterbeiteområdene mot Korsnes og mot Ytre Hamarøy. 
Påvirkning vurderes som noe forbedret.  

1c             ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
            ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

2 
                  ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                            ▲ 
Svært stor verdi og påvirkning vurdert som noe forbedret gir konsekvensgrad «noe miljøforbedring» ( + )  

1c                           ▲ 
Svært stor verdi og påvirkning vurdert som noe forbedret gir konsekvensgrad «noe miljøforbedring» ( + )  

1d                           ▲ 
Svært stor verdi og påvirkning vurdert som noe forbedret gir konsekvensgrad «noe miljøforbedring» ( + )  

2                           ▲ 
Svært stor verdi og påvirkning vurdert som noe forbedret gir konsekvensgrad «noe miljøforbedring» ( + )  
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5.4 Delområde 4 Ulvsvåg (R 4) 
Mye av arealet er berørt av inngrep som veger og bebyggelse. Men myrområdene innenfor 
Ulvsvåg har noe kvalitet som seint høstbeite. Områdene langs sjøen er sporadisk brukt, og 
da gjerne av okserein som er mindre sky enn simler. Arealer her regnes ikke som viktig 
beiteland. Alle alternativ har tilnærmet samme løsning. Alternativ 1d og alternativ 2 har 
tunnelpåhogg om lag ved dagens kraftlinje inne i dalen. Alternativ 1a og 1c har påhogg ved 
Moan, litt vest for påhogg for alt 2 og 1d. 

Tabell 5-4 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 
 

 
Myrområder rundt Trolltjønna 
 

 
Figur 5-4 Delområde 4 er beiteområdene rundt Ulvsvåg.  
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Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 4 Kvannvatnet 

Verdivurdering: Delområde R 4 Ulvsvågskaret, beiteområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                          ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Delområdet er et mindre viktig beiteområde, men reinen kan trekke på oversiden av selve Ulvsvåg og beite på myrene der. 
Sjøarealet i delområdet er allerede påvirket av bebyggelse og aktivitet. Dyr kan trekke gjennom området når den oppsøker 
beite langs sjøen. Delområdet vurderes som et mindre viktig beiteareal og får derfor lav middels verdi. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                                 ▲ 
Begrunnelse: 
Ny E6 vil gå mellom «Eventyrskogen» og Trolltjønna og således legge beslag på noe beite i myr og skog. 
Tilgang til sjøområdene ved kryssing av E6 kan bli noe dårligere da ny veg vil bli en større veg med høyere 
hastighet. Det er planlagt at ny E6 vil gå på fylling over selve Vågen i Ulsvåg. Dette kan være negativt for 
reinsdyr (spesielt okserein) som til tider vil forsøke å oppsøke beitet langs fjæra, men arealet er sterkt 
påvirket i dag og har allerede godkjente planer for næring og videre bebyggelse (0-alteranativet). Dette gjør 
at påvirkning vurderes som lavere enn om arealet var lettere tilgjengelig for reinen. 
Påvirkning vurderes som i øvre del av noe forringet. 
  

1c                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
  

1d 
                                                                                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                   
 

2 
                                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a            
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                              ▲ 
Middels verdi og noe forringet som påvirkning gir konsekvensgrad «noe miljøskade» for delområdet ( - ) 

1c                                                             ▲ 
Middels verdi og noe forringet som påvirkning gir konsekvensgrad «noe miljøskade» for delområdet ( - ) 

1d                                                             ▲ 
Middels verdi og noe forringet som påvirkning gir konsekvensgrad «noe miljøskade» for delområdet ( - ) 

2                                                             ▲ 
Middels verdi og noe forringet som påvirkning gir konsekvensgrad «noe miljøskade» for delområdet ( - ) 
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6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele 
utbyggingsalternativer. Se kap. 0. Utbyggingsalternativene som inngår i 
konsekvensutredningen er beskrevet i kap. 3.  

 
Figur 6-1 Alle alternativer på hele strekninga. Det er lik linje i begge ender, altså mellom Kvannelva og 
Tjukkskjømmingen i sør, og fra samløp av linjer sør for Ulvsvågskaret fram til påkopling eksisterende E6. 

 

 
Figur 6-2 Kartutsnittet her viser området med forskjell Alt. 2 skiller seg ut med at den i størst grad går i «urørt» 
terreng. 1a skiller seg fra 1c og 1d ved at den følger dagens E6 opp til krysset mot Kaldvåg, øverst i Skilvassbakk. 
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6.1 Sammenstilling av konsekvenser 
Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen (kap. 
5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert utbyggingsalternativ.  

Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema reindrift. 
Delområder 0 1a 1c 1d 2 

R 1 Kvannvatnet - Skilvatnet 0 - - - - 
R 2 Beritjorddalen 0 0 0 0 - - 
R 3 Ulvsvågskaret 0 + + + + 
R 4 Ulvsvåg 0 - - - - 
Avveining uforandret Vesentlig bedre enn Alt.2 dårligst 
Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 
Noe negativ konsekvens Middels 

negativ 
Rangering 1 3 3 2 4 

 
 

 
Figur 6-3 Illustrasjon som viser relative forskjeller på alternativene ved plassering langs en konsekvensakse 

6.2 Utdyping av avveiing og rangering av vegalternativene 
Hvordan de fire alternativene er rangert innbyrdes går fram av Fig. 6-3.  

Alt 2 skiller seg ut som det dårligste alternativet med hensyn til tema reindrift. Det er 
inngrep i viktig beiteområde mellom Tjukkskjømmingen og Beritjorda som slår ut her. Når 
konsekvensgraden samlet kun blir middels negativ, skyldes det at ny E6 legges i tunnel 
under Ulvsvågskaret slik at flyttlei over skaret får en bedret situasjon. Denne bedringen 
utligner mye av de små negative virkingene for alternativ 1d, 1a og 1c. Den er likevel ikke 
nok til å oppveie for tap av viktig beiteareal i delområde 2 Beritjorddalen siden dette 
beiteområdet er viktig ved bruk av flyttleia forbi Kvannvatnet og Skilvatnet og denne flyttleia 
i dag er viktigere enn flyttleia over Ulvsvågskaret. Det er bare alternativ 2 som beslaglegger 
dette viktige beitearealet, og det er dette som skiller alternativ 2 fra de øvrige alternativene. 

Det er svært små forskjeller mellom Alt 1a, Alt 1c og Alt d og alle får lav noe negativ 
konsekvens. Dette fordi ny veglinje for disse alternativene i all hovedsak følger dagens trase 
i områder som er viktige for reindrifta. Forskjellene er så små at det ikke gir grunnlag for å 
skille disse. Alle blir derfor rangert som nummer 2, etter 0-aternativet. 
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Figur 6-4. Lokalisering og navn på vurderte permanente masselagre 
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6.3 Vurdering av permanente masselager 
Fig. 6-4 på foregående side viser lokalisering, navn og nummer på alle vurderte, permanente 
masselager. Påvirkning på reindrifta som følge av permanent masselager vil i hovedsak være 
at tap av beiteland, samt ulemper i forbindelse med anleggsdrifta. 

Tabell 6-3 Konsekvensvurdering av permanente masselager. I kolonne avveiing blir masselagrene rangert etter 
brukbarhet i forhold til mulig konsekvens for reindrift. 1 er ok, 2 er ok ved tilpasning og 3 er ikke tilrådd.  
Masselager Vurdering av konsekvens og eventuell tilpasning Rang 
M_1.1 
Kvannvatnet 

Masselageret ligger vest for vegen og et stykke frå eidet der selve flyttleia går. Her 
vil være behov for masselager i området og da er dette vesentlig betre enn ved 
Mellomvasselva. 

1 

M_2.1 
Mellomvasselv 

Masselageret ligger sentralt i flyttleia og vil være problematisk, men aller mest i 
anleggsfasen hvor det uansett vil være aktivitet i området her. Etter at masselager er 
terrengtilpasset og revgetert vil vet ha mindre betydening, også fordi en vil  forsøke å 
lede dyra over tunnelen gjennom Tjukkskjømmingen. 

2 

M_2.2 
Mellomvasselv 

Som for Mellomvasselv 2.1 
 

2 

M_3.1 
Langvika 

Arealet nærmest dagens veg vil uansett blir berørt og masselager her vil derfor ikke 
endre påvirkning da arealet må anses tapt som beite uansett. 
 

1 

M_3.2 
Langvika 

Ved tilpassing sli at myrareal spares vil masselager her få liten negativ konskevns ut 
over areal som uansett anses tapt som følgje av vegen. 

2 

M_4.1 
Heimeråsen 

Masselager ligger i viktig beiteområde. Dersom alternativ 2 blir valgt vil uansett 
påvirkningen her blir stor slik at masselager i nærområdet til tunnelen ikke vil gi 
vesentlig økt negativ påvirkning. Masselageret må ikke benyttes dersom noen av de 
andre alternativene blir valgt (alt 1a, 1c 1d). 

2 

M_5.1 
Bjørklia 

Viktig frodig beite i skog. Ligger samtidig et stykke fra vegtiltaket, og bør unngås. 3 

M_5.2 
Bjørklia 

Godt beite på starrmyr. Ligger samtidig et stykke fra vegtiltaket, og bør unngås. 3 

M_6.1 
Beritjorda 

Dette arealet er helt uthogd senere år. Ligger nær vegtiltak, særlig dersom alt 2 
velges. 

2 

M_6.2 
Beritjorda 

For det meste ungskog av bjørk. Ligger nær vegtiltak, særlig dersom alt 2 velges. 2 

M_7.1 
Laksvikbakkan 

For det meste ungskog av bjørk, med en del osp og selje innblandet. Ligger nær 
eksisterende veg og har minst konflikt. 

1 

M_7.2 
Laksvikbakkan 

For det meste ungskog av bjørk, med en del osp og selje innblandet. Ligger nær 
eksisterende veg og har minst konflikt. 

1 

M_8.1 
Moan 

Dyrka mark som ser ut til å være i bruk som beite i dag. Konsekvens anses som 
ubetydelig. 

1 

M_8.2 
Moan 

Dyrka mark som ser ut til å være i bruk som beite i dag. Konsekvens anses som 
ubetydelig. 

1 

M_9.1 
Krengelmyra 

De øvre delene av arealet er tilplantet med gran. Forøvrig er det blåbærmark med 
ung skog av hovedsaklig bjørk. Områder for masselager er trukket vekk fra 
myrområdene . 

1 

M_10.1 
Grustaket 

Grustak  1 

M_11.1 
Vågen 

Noe strandeng. Sporadisk oppsøkt av rein. Masselager anses å ha svært liten 
konsekvens for reindrifta. 

1 

M_11.2 
Vågen 

Noe tidligere dyrka mark. I dag skog. Lite aktuelt som reinbeite og uten konsekvens 1 
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Konklusjon på gjennomgang av masselager er at de aller fleste kan gjennomføres uten store 
permanente konsekvenser for reindriftsinteressene, men også masselager vil føre til tap av 
beite da det vil gå mange år før arealene har noen verdi som beiteland og de vil uansett få en 
lavere beiteverdi. Dette gjelder særlig starrmyrer og fuktige/frodige drag i skogen, 
vegetasjonstyper som ikke kan gjenskapes på masselager. Areal med sopp er også viktig 
beiteareal på høsten og slikt areal tar svært lang tid å gjenskape. 

Ut over tap av beiteareal er det spesielt masselager ved Mellomvasselv som kan være 
problematisk, men dette har igjen sammenheng med hvordan framtidig trekk-/flyttlei løses. 
Dersom en får til ei god leding over tunneltaket (det vil si naturlig terreng) på 
Tjukkskjømmingen vil masselager være uten særlig stor negativ konsekvens ut over 
arealtapet. 

Masselager lengst vekk fra dagens veg er de som får størst negativ konsekvens i forhold til 
beitebeslag på grunn av fordelen med å samle inngrep til eksisterende inngrep og 
forstyrrelser. 

6.4 Konsekvenser i anleggsperioden 
Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning i dette 
kapitlet dersom de kan gi varige eller langtidsvirkende endringer. I kapitel 8 beskrives 
miljøskade som kun gjelder anleggsperioden, og som dermed er av midlertidig karakter, og 
hvordan denne kan reduseres. 

Anleggsarbeidene i dette prosjektet antas ikke å gi skadevirkninger noe særlig ut over selve 
anleggsfasen. Dette avhenger av at det gjøres tiltak i forbindelse med tunnelarbeidene for 
tunnelen gjennom Tjukkskjømmingen da denne ligger innenfor flytt- og trekkleia som 
benyttes sein høst og tidlig vår/ettervinter over Kvannvatnet og Skilvatnet.  

Reindrifta i Stájjgo-Hábmer driver i dag på små marginer og en eller to sesonger med store 
tap eller store vanskeligheter med gjennomføring av flytting kan være nok til at drifta står i 
fare for å opphøre. Det må derfor før anleggsfasen starter være avklart med distriktet 
hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres og det må være på plass avtaler som sikrer 
drifta for distriktet. Dette kan skje ved gode rutiner for informasjon, samarbeid og hjelp i 
forbindelse med flytting eller ved tilstrekkelig kompensasjon for merarbeid. Men kanskje 
aller helst som en kombinasjon av begge deler. Se også kapitel 8 Skadereduserende tiltak og 
miljøoppfølging. 
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6.5 Vurdering av samlet belastning 
En konsekvensutredning for tema reindrift skal alltid inneholde en vurdering av samlet 
belastning for det berørte reinbeitedistriktet. Dette framgår av KU-forskriftens § 21. 

Reindrift er en arealkrevende næring, men også en ekstensiv driftsform. Store arealer brukes 
men slik at det er lite belastning på naturgrunnlag og vegetasjon. Det er bare i 
oppsamlingsområdene at vegetasjonen kan bli slitt og preget av driften. For Stájjgo-Hábmer 
reinbeitedistrikt er vinterbeite minimumsfaktor for dyretall og tilvekst/slaktevekt. 

Innvirkning på tilgang og bruk av beiteområdene er påvirket av annen arealbruk. Eksempler 
på arealbruk som har en begrensende virkning på reindriftsbruk generelt er bygging av 
hytter og hyttefelt, nye kraftlinjer, kraftanlegg (vannkraft og vindkraft) og veger og jernbane.  

6.5.1 Hele reinbeitedistriktet 
Vannkraft – Det er i hovedsak de indre strøkene som er berørt av vannkraftutbygginger. 

 
Figur 4-1 Vannkraftreguleringer. Regulerte vann med blått. 
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Figur 6-2 Eksisterende kraftlinjer. Rød sentralnett. Blå regionalnett. Grønn lokalnett/distribusjonsnett. Det er tillegg 
under planlegging ny høyspentlinje fra Ulvsvåg til Bognes, se mer under kap 6.3.2. 

Det er ikke eksisterende eller konsesjonssøkte vindkraftanlegg innenfor reinbeitedistriktet. 
Utenom kraftproduksjonsanlegg og nett (kraftlinjer) er det ikke stor belastning på 
beitearealene som følge av arealbruk. Det er relativt lite hyttebygging eller utvikling av 
næringsareal i reinbeiteområdene.  

Når det planer om nye veger eller andre infrastrukturprosjekt innenfor distriktet er det 
vedtatt ny E6 trase i Sørfold gjennom Bonnådalen. Dete vil gi ekstra utfordringer for 
reindrifta knyttet til bruken av disse arealene, samtidig som beiteareal mellom Gjerdalen og 
Kobbskaret blir bedre tilgjengelig når dagens E6 her nedklassifiseres. 

Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet jobber med konseptvalgutredning (KVU) for ny 
hovedstruktur for bane og veg i Nord-Norge. Denne er enda i tidlig fase. Siden det nå lages 
ny E6 gjennom Sørfold er det lite sannsynlig at det vil komme enda et nytt vegalternativ her. 
Hva som skjer for E6 videre gjennom Hamarøy er usikkert og det har vært oppe løsninger 
som gir veg over Tysfjorden lenger inn enn dagens veg. Nye, oppgraderte fergesamband 
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over Tysfjorden er under arbeid og skal tilpasses lavutslippsferger. Dette taler for at det ikke 
bør være aktuelt med en ny vegtrase som ikke knytter seg til disse nyinvensteringene. 

Når det gjelder framtidig jernbane er det høyst usikkert hva en KVU vil konkludere med. På 
grunn av strenge krav til kurvatur og høydeforskjeller vil en bane på grunn av topografien gå 
mye i tunnel gjennom Sørfold og Hamarøy. Den vil måtte komme ut i daler og her vil det 
kunne bli konflikt med reindrifta. 

Det er svært få turisthytter og tilrettelagte/åpne overnattingssteder  i distriktet. Det er en del 
merka stier, men ferdselen er ikke stor da det er mest lokal bruk. Ruta fra Hellemobotnen og 
inn i Sverige og fra Gjerdalen/Reinoksvatnet forbi Linnajávrre og inn i Sverige er de eneste 
rutene som inngår i et etablert løypenett. Ferdsel anses derfor ikke å være vesentlig for 
hvordan beiteområder, kalvingsområder, flyttleier og andre viktige funksjonsområder kan 
brukes. Det er et skianlegg på Ulvsvågskaret med lysløyper i nærområdet. 

Rovdyr er en ekstra belastning for reindrifta, både i form av direkte tap, men like mye i form 
av forstyrrelse og uro i flokkene, noe som gjør drifta vanskeligere og mer arbeidskrevende. 
Det er særlig gaupe som har vært problem for reindrifta, og da særlig på vinterbeitene i vest 
hvor gaupebestanden er stor og stabil. Det er også noe tap til kongeørn. 

6.5.2 Planområdet og Ytre Hamarøy spesielt 
For tilgang til vinterbeiteområdene er det viktig for reindrifta at ikke de naturlige trekkveiene 
stenges eller forstyrres slik at dyrene ikke vil følge de vanlige trekkrutene. Dette kan gjøre at 
deler av vinterbeitet går ut av bruk, eller at fortsatt bruk fordrer en mer arbeidskrevende 
driftsform. Planområdet ligger i et område som defineres som vinterbeite, men som også er 
viktig som trekk- og flyttområde på vei ut til vinterbeitet på kysten. Det ses her på inngrep i 
dette området og som har betydning for samlet belasting. 

I planområdet og Ytre Hamarøy er det eksisterende kraftlinjer, ny høyspentlinje fra Ulvsvåg 
til Bognes og regulerte hyttefelt som sammen med planlagt tiltak for ny E6 Ulvsvågskaret 
som utgjør en samlete belastning i arealbrukssammenheng. Det er i vurderingsgrunnlaget 
ikke tatt med oversikt over spredt hyttebygging, men det kan også være en viktig negativ 
påvirking særlig steder hvor trekk eller flytting foregår innenfor en geografisk 
smal/avgrenset trase. I tillegg kommer belastningen fra rovdyr. 
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Figur 6-3 Illustrasjon som viser samlede inngrep i Ytre Hamarøy. Blå og grønne linjer er eksisterende kraftlinjer. Rød 

strek er den nye kraftlinja til Bognes. Regulerte hyttefelt vist med rødt symbol, ikke eksakt avgrensing. 
 

6.5.3 Planlagt tiltak og påvirkning på samlet belastning 
For bruk av områdene ved selve Ulvsvågskaret vil gjennomføring av ny E6 gjennom 
Ulvsvågskaret (tunnel) for alle alternativ ha en noe positiv virkning ved at flyttleia over selve 
Ulvsvågskaret lettere kan tas i bruk når veien her blir omgjort til lokalveg. Men det er uansett 
et skianlegg her med lysløyper, så vinterstid vil bruken som friluftsområde kunne påvirke 
beitebruk i området. 
 
Det er svært viktig at flyttleia/trekkorridoren over Kvannvantet – Skilvatnet opprettholdes da 
denne er en av få alternative flytteveier ut mot Ytre Hamarøy. Den går også lavere i terrenget 
enn alternativet over Kløttervatnet, noe som gir bedre fleksibilitet. 
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Tap av beiteområde i området Tjukkskjømmingen – Duorbonjávrre – Beritjorda som følge av 
veglinje og masselager kommer i tillegg til tap av beite som følge av ny høyspentlinje 
Ulvsvåg – Bognes, og i tillegg til tap til regulerte hyttefelt.  

Vinterbeite er minimumsfaktor for dette reinbeitedistriktet så valg av alternativ 2 vil gi en 
noe økt samlet belastning på driften i distriktet. Ved valg av et av de øvrige alternativene 
anses ikke tiltaket å påføre distriktet nevneverdig økt samlet belastning.  

Når det gjelder anleggsfasen vil den uansett alternativ som velges være en tilleggsbelastning 
for reindrifta i området. 

6.6 Usikkerhet 
Det er knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget. Dette skyldes at det bare har latt seg 
gjøre å gjennomføre ett møte med leder for reinbeitedistriktet der planene ble gjennomgått. 
At det ikke finnes en distriktsplan (eller utkast til plan) bidrar også til usikkerhet om 
driftsform og senere års praksis og trender for distriktet. 

Denne versjonen av konsekvensutredningen blir derfor sendt i post til alle fire 
kontaktpersonene i distriktet (oppgitt av statsforvalteren). Det er å håpe at informasjon fra 
disse kan fylle ut kunnskapshull om drifta i Stájjgo-Hábmer reinbeitedistrikt slik at 
planforslaget når det sendes på høring har en fullgod konsekvensutredning. 

6.7 Vurdering av særlovverk, retningslinjer etc 

6.7.1 Reindriftsloven 
Retten for samisk befolkning til å utøve reindrift er fastslått i reindriftsloven §4: Den samiske 
befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de delene 
av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag,1 Sør-Trøndelag1 og Hedmark 
hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det samiske reinbeiteområdet). 
Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal det legges til grunn at det foreligger rett til 
reinbeite innenfor rammen av denne lov, med mindre annet følger av særlige rettsforhold. 
Ved inngrep i reindriftssamenes reindriftsrettigheter skal det ytes erstatning i samsvar med 
alminnelige ekspropriasjonsrettslige grunnsetninger. 
 
Beiterettens omfang er videre utdypet i lovens § 19: Retten til å utøve reindrift gir rett til å la 
reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning, herunder også tidligere dyrket mark og 
slåtteng som ligger for seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede arealer i 
drift, dersom de ikke er holdt i hevd og heller ikke er i bruk som kulturbeite, med mindre 
arealet er inngjerdet med gjerde som freder for rein.  
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Flyttleier har et særlig rettsvern etter reindriftsloven § 22: 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 av flyttlei 
eller åpning av ny flyttlei erstattes etter avgjørelse ved jordskifteretten. Kongen kan 
bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet. 
 
Forbudet mot stenging av flyttlei er det eneste arealdisponeringsforbudet i reindriftsloven. 
Dette skyldes at reindrifta er helt avhengige av åpne flyttveier for best mulig å kunne benytte 
beitearealene, og derved er de også nødvendige for opprettholdelse av drifta som sådan. 

Flyttleia Kvannvatnet – Skilvatnet blir berørt av anleggsfase, men for permanent fase 
(driftsfase) vil flyttleia fortsatt kunne benyttes. Om flyttinga i framtida skal skje over E6 i 
dagen slik som i dag, eller over tunnelen i naturlig terreng, må avklares i dialog med 
reinbeitedistriktet og nødvendige tiltak som gjerding etc gjennomføres i samråd med 
reindrifta. Dette er nødvendig for at flyttleia kan fungere som før. 

6.7.2 Folkeretten 
Tiltak som berører samiske interesser skal vurderes opp mot Statens forpliktelser overfor 
samene som urfolk. Grunnlaget for dette finnes i Grunnlovens § 108, i FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter og i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk. 

Folkeretten er et rettsgrunnlag som skal beskytte det samiske folk sine rettigheter for å 
kunne utøve sin kultur og innbefatter både selve naturgrunnlaget for å drive reindrift/næring 
og deres språk og tradisjoner. 
 
Konsultasjonsplikten er en del av folkerettsgrunnlaget og skal sikre at samene som urfolk 
blir hørt i saker som gjelder dem og deres utøvelse av reindrift og tradisjoner. 
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7 Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 
driftsfasen». Tiltak som alt er lagt i planen og derved er del av investeringskostnaden er 
nevnt i kapitel 6.5.1 om ivaretakelse av bestemmelsene i natur mangfoldloven. 

Det må bemerkes at det for tema reindrift alltid vil være usikkerhet knyttet til vurdering av 
påvirkning da det er vanskelig å si sikkert hvordan reinen vil reagere på endringer i 
terrenget. Særlig vil dette gjelde de første årene etter at et tiltak medfører fysiske endringer i 
terrenget. På samme måte er det vanskelig å vurdere effekten av skadereduserende tiltak. 

R 1 Kvannvatnet - Skilvatnet 
Dersom det viser seg at reinen ved trekk/flytting kommer nær tunnelmunningen ved 
Tjukkskjømmingen kan dette bli et problem. Det kan da settes opp permanente ledegjerder 
fra Mellomvasselva og opp på tunneltaket. Tilsvarende på motsatt side. Gjerdet kan gjerne 
følge skogsvegen som må legges over portalen. Det må uansett gjerdes over portalområdet 
for å sikre at ikke dyr kommer utfor og havner i vegbanen rett ved tunnelen. Utforming og 
plassering i terreng må skje i samråd med reinbeitedistriktet. Fullgod gjerding/leding her 
kan redusere konsekvensen fra «noe miljøskade» ( - ) til «ubetydelig» ( 0 ). Dersom dyrene 
etter hvert venner seg til å gå over tunnelen i stedet for å krysse E6 i dagsone vil konsekvens 
for delområdet bli «noe forbedring» ( + ). 

Følgende er særlig viktige punkt i det videre arbeid med Ytre Miljøplan / Miljøoppfølging: 

- Sikre god dialog med reindrifta, og da særlig de aktuelle utøverne i berørt område, i det 
videre arbeidet med detaljering av planer og prosjektering. 

- Planlegging av anleggsfasen bør skje i samråd med reinbeitedistriktet for å tilpasse til 
reindriftas flytting så godt det lar seg gjøre. 

- I konkurransegrunnlaget for byggefase må det innarbeides rutiner for gjensidig 
informasjon og ansvarsforhold mellom utøvende entrepenør og reindrifta. Statens 
vegvesen som byggherre må påse at dette kommer på plass på en måte som reindrifta 
kan se seg tjent med, også i anleggsfasen. 

- Ved etablering av midlertidige anleggsveger og masselager skal myrområder unngås så 
langt det er mulig. 

- Ulemper for reindrifta må kompenseres. Det kan for eksempel være aktuelt å bekoste 
bruk av helikopter under flyttinga for at denne skal skje så praktisk som mulig i tida 
området er påvirket av anleggsdrift. 
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