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Innledning
Reinbeitedistrikt 20 – Jillen Njaarke har bestilt en egen reindriftsfaglig, kumulativ utredning
av det planlagte Øyfjellet vindkraftverks påvirkning på reindriften. Utredningen skal brukes
som en del av kunnskapsgrunnlaget for distriktets stillingtaken til saken. Prosjektet er kommet
i stand etter forhandlinger mellom utbygger og reinbeitedistrikt.
Stiftelsen Protect Sápmi er gitt ansvar for utredningen, og reinbeitedistriktet skal være
involvert i arbeidet. Protect Sápmis utredningsmetodikk, som er en kombinasjon av den
kumulative metode og bruk av tradisjonell reindriftskunnskap, er anvendt.
Seniorrådgiver, siviløkonom Anders Johansen Eira står for det reindriftsfaglige innhold.
Seniorrådgiver, sivilingeniør Tim Valio har stått for det karttekniske arbeidet, inkludert
produksjon av kartmaterialet, kartfesting av arealinngrep med tilhørende påvirkningsområder
i forhold til ulike reindriftsinteresser samt beregnet berørt og uberørt reindriftsareal. Det
geografiske informasjonssystemet som Protect Sápmi har utviklet, er anvendt. Seniorrådgiver
Svein Ole Granefjell, som kjenner sørsamisk reindrift, har bistått ifm. konklusjonskapitlene.
Distriktets reindriftsfaglige utvalg har gitt verdifulle bidrag til områdebeskrivelser i en
reindriftsmessig sammenheng, reindriftens bruk av de ulike områdene og vurdering av
konsekvenser av ulike arealinngrep for reinbeitedistriktets virksomhet. Reineierne Torstein
Appfjell og Ole Henrik Kappfjell har deltatt på alle møtene, mens reineier Per Anders
Kappfjell har deltatt på to møter.

Metodikk
Det finnes flere modeller for vurdering av konsekvenser av inngrep i reinbeiteland. Bioforsk
har eksempelvis i rapport om Fálesráššá vindkraftverk 1 klassifisert reinbeitelands verdi i tre
klasser; liten, middels eller stor mens konsekvens “er gradert etter en nidelt skala; fra meget
stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens”.
Protect Sápmi finner denne type modell relativt generell og kontekstuelt upresis. Den legger
heller ikke opp til å vurdere kumulative effekter.
I NVEs rapport 10-2004 om reinbeiter og arealinngrep 2, heter det på s. 20:»...for reindrifta vil
en aldri kunne forutsi virkningen av et inngrep i reinbeiteland hvis en ikke kjenner og forstår den
helhetlige bruken til reindrifta i området. Fullstendig oversikt over den helhetlige bruken kan bare
reineierne (siidaen) som bruker området gi. Utbyggingstiltak plassert på “feil” sted kan skape
barriereeffekt og fragmentere reinbeitelandet slik at ubebygde og uforstyrrede områder blir umulige å
bruke fordi det blir umulig å flytte reinen til dem.”

NVEs tilnærming er valgt som et viktig utgangspunkt, fordi den setter søkelys på reineiernes
kunnskap om reindriften og ikke minst på helhetlig bruk.

1
2

Rapport vol. 6 Nr. 99 2011 om Fálesrášša vindkraftverk, Bioforsk 2011.
Oppdragsrapport nr. 10 – 2004 fra NVE og Reindriftsforvaltningen, 2004.
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Tradisjonell reindriftskunnskap

Reinbeitedistrikt 20 Jillen – Njaarke er i det sørsamiske språkområdet. En del samiske,
reindriftsfaglige begreper er anvendt i kommunikasjonen på møtene med distriktet. Norsk er
brukt som kommunikasjonsspråk i dialogen fordi utrederne behersker nordsamisk og norsk,
mens utøverne behersker sørsamisk og norsk. Den reindriftsmessige beskrivelsen er basert på
distriktsplanen og tilgjengelige arealbrukskart hos landbruksdirektoratet. Arealbrukskartene
viser hvordan områdene ble brukt på det tidspunktet kartene ble laget, men bruken har endret
seg noe siden da. Distriktet har supplert med opplysninger om endringer i arealbruk siden da.
Bruksendringer skyldes økte arealinngrep, strukturendringer i distriktet og til dels
klimaendringer.
Områdenes funksjon for rein og reindrift i ulike tidsrom i dag er grunnlaget i vurderingene. Å
bruke samiske begreper om reindriftsfaglige forhold i dialogen er gjort for å forstå den
tradisjonelle kunnskapen. Norsk mangler ord som ordrett tilsvarer mange samiske begreper,
med sine implisitte fagforståelser. Utreder har derfor måttet “omkode” forståelsene som de
sørsamiske reindriftsbegreper inneholder, til norsk – via nordsamisk. Denne øvelsen betinger
reindriftsfaglig innsikt. Likevel vil det være nyanser som den norskspråklige versjonen ikke
greier å fange opp.
Definisjonen på tradisjonell kunnskap i hht. Ottawa-prinsippene 3 er “a systematic way of
thinking and knowing that is elaborated and applied to phenomena across biological,
physical, cultural and linguistic systems. Traditional Knowledge is owned by the holders of
that knowledge, often collectively, and is uniquely expressed and transmitted through
indigenous languages. It is a body of knowledge generated through cultural practices, lived
experiences including extensive and multigenerational observations, lessons and skills. It has
been developed and verified over millennia and is still developing in a living process,
including knowledge acquired today and in the future, and it is passed on from generation to
generation.”
Tradisjonell kunnskap skal i hht. FN konvensjonen om biologisk mangfold anerkjennes på
linje med forskingsbasert kunnskap. Medlemsstatene i Arktisk råd, deriblant Norge, har
vedtatt at forvaltning av arktiske områder skal skje ved hjelp av all tilgjengelig kunnskap,
inkludert urfolkenes tradisjonelle kunnskap. Den tradisjonell reindriftskunnskapen om rein og
reindrift er akkumulert gjennom generasjoner, og magasinert i reindriftssamenes felles
hukommelse. 4 Kunnskapen er i hovedsak ikke nedtegnet, men er muntlig tilgjengelig ved
diskurser om bl.a. rein, reinbeiter, snøforhold, terrengformasjoner, topografi og
samhandlingen mellom dyr og mennesker i ulike landskapstyper og årstider. Selv om
kunnskapen er kontekstuell, innehar den også generelle elementer.

Ottawa Traditional Knowledge Principles- godkjent av samtlige permanente urfolksorganisasjoner i Arktisk
Råd i 2015
4
Definert av reineier Nils Isak Eira, Fossbakken.
3
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Innsikt i praktisk reindrift i disse områdene fra det reindriftsfaglige utvalget avdekker
områdets reindriftsmessige betydning, spesielt reinens adferd og utfordringer i arbeidet med
rein i det gjeldende og tilknyttede terrenget. Slik innsikt om natur, topografi og beite
sammenholdt med erfaringene om reinens adferd og terrengbruk individuelt og i flokk i
angjeldende område i de berørte tidsrom, sikrer kontekstuell relevans som er viktig i
analysedelen. Fokus settes på endringer arealinngrepet vil skape i samspillet mellom rein,
mennesker og angjeldende landskap.
Også kunnskap om andre arealinngrep i distriktet inngår i faktagrunnlaget, herunder
erfaringer om effekter fra disse. Metoden gir aksept og legitimitet, særlig blant reineierne.

Den kumulative metode

Tradisjonell kunnskap er komplettert med en modell utviklet etter en overenskomst mellom
gruveselskapet LKAB i Kiruna og samebyene 5 Gabna og Leavas i Nord-Sverige. Dette
arbeidet ble i sin tid ledet av Anders Blom, tidligere styreleder i Stiftelsen Protect Sapmi.
Modellen bygger på flere internasjonale eksempler fra bl.a. Canada 6, USA 7 og Sverige 8, og er
anvendt i konkrete saker innenfor samisk reindrift, eksempelvis i Leveäniemi 9, med resultater
som både utbygger og reindriften oppfatter som reelle og relevante.
Reindriften i nevnte samebyer og i reinbeitedistrikt 20 er nomadiske, slik at kunnskapen er
overførbar til samisk reindrift i Norge – selv om effekter av arealinngrep selvsagt avhenger av
ulike variabler i ulike case. Nomadismen gjør det naturlig å se angjeldende område med
tilknyttede områder i sammenheng med distriktets øvrige arealbruk. Det viktigste med
modellen er imidlertid at den har et kumulativt perspektiv. Særlig interessant er de mulige
endringers kumulative effekt for reindriften, både driftsmessige konsekvenser og
risikoendringer som inngrepet skaper i anleggs- og driftsperiode.
Metodehåndboken 10 for den kumulative modellen definerer at “Kumulative effekter beskriver
hvordan en virksomhet sammen med andre pågående, tidligere og fremtidige
virksomheter/tiltak påvirker reindriftsnæringen i et område”.
Antall arealinngrep og størrelsen på disse definerer risikonivå for reinbeitedistriktet. Økte
inngrep og aktiviteter med sine påvirkningsområder gir økte driftsulemper og økt
konsekvenser. Konsekvensene kategoriseres etter geografisk skala med søkelys på arealbruk,
dyrevelferd og bruk av innsatsfaktorer.

Sameby i Sverige tilsvarer reinbeitedistrikt i Norge, selv om der er noen forskjeller mellom disse.
Cumulative Effects Assessment and Management, Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA),
modified on Tue, 22 Sep 2009.
7
Guidance on Cumulative Effects Analysis in Environmental Assessments and Environmental Impact
Statements, U.S Department of Commerce, National Oceanic & Atmospheric Administration. National Marine
Fisheries Service, Issue Number 1, 2012.
8
Kumulative effekter och konsekvenser. Behandling i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för
vägar. VTI rapport 674. Folkesson Lennart, Sverige 2010.
9
Rennäringsanalys Leveäniemi, Gruvverksamhetens konsekvenser för Leavas och Gabna samebyer, 9.11.2014.
10
Kumulative konsekvenser för rennäringen, Gabna/Leavas samebyer och LKAB, Håndbok version 1, april 2015.
5
6
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For å vise den totale inngrepssituasjon, kartlegges alle arealinngrep (sekundærobjekter) med
tilhørende påvirkningssoner. For hvert arealinngrep lages en egen objekt-journal. Protect
Sápmi har videreutviklet den opprinnelige kumulative metoden til en prosess som kombinerer
forskning om påvirkningssoner med reineiernes erfaringer og tradisjonelle reindriftskunnskap.
Prosessen skjer i tre steg:
Steg 1: Datainnsamling – Kartlegging
Datainnsamlingssteget er starten på prosessen. Her treffes representanter for Protect Sápmi og
representanter for distriktet. Alle eksisterende påvirkningsobjekter i distriktet gjennomgås og
kartlegges. Kartleggingen skjer ved hjelp av kartmateriale fra Kartverket 11, NVE 12, NGU 13,
Fiskeridirektoratet 14 og NIBIO 15. Hvert objekt graderes ut fra hvor alvorlig påvirkningen er
på landskapet, reinflokken og reindriftsarbeidet. Alvorlighets-bedømmingen gjøres i forhold
til ulike geografiske skalaer.
Påvirkningssonenes størrelse settes på grunnlag av forskningsbaserte tall 16 17. Eventuelle
avvik er alltid innenfor forskningen, for å ikke overdrive virkningene. I inngrepstyper som
ikke er omfattet av forskning, fastsettes påvirkningssone på grunnlag av erfaringer gjennom
en diskurs med distriktets representanter. De kjenner egne reindriftsområder best.
Det er viktig å presisere at en påvirkningssone ikke bare indikerer påvirkning på rein, men
også samspillet mellom rein og landskap. Dette samspillet har igjen konsekvenser for
reindriftsarbeidet. Påvirkningssonen forteller derfor også noe om at selve arbeidet med rein
påvirkes i området. Alle dominoeffekter av dette er imidlertid ikke mulig å vise i kartbilder.
Steg 2: Kumulativ analyse
Med alle objekter kartlagt påbegynnes den kumulative analysen. Det kumulative bildet gir en
helhetsoppfatning av hvor stor del og hvilke deler som er direkte påvirket i dag. I
analysearbeidet studeres først hvor stor påvirkning ulike objekter og objektstyper har hver for
seg, for eksempel bygninger, veier, el-nett, gruver, friluftsliv m.fl. Til slutt vurderes
primærobjektet, og hvordan den sammen med alle sekundærobjektene i sum påvirker
reindriftsvirksomheten.
Steg 3: Avrapportering
Resultatene presenteres som kumulative kartoversikter, med tilhørende vurderinger. Objektjournalene etablert i steg 1 er med som vedlegg. Her fremgår de ulike vurderingene mer i
detalj.

https://www.kartverket.no/
https://www.nve.no/
13
http://www.ngu.no/
14
http://www.fiskeridir.no/
15
http://www.nibio.no/
16
Anna Skarin, Birgitta Åhman (2014) Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The
need for the reindeer’s perspective, Polar Biology https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-014-14995
17
Nicholas J.C. Tyler et al (2016) Cryptic impact: Visual detection of corona light and avoidance of power lines
by reindeer, Wildlife Society Bulletin, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wsb.620/full
11
12
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Ulike farger er brukt for å illustrere inngrepstyper og skille de fra hverandre. Eksempelvis er
bygninger, hytter og uthus merket med grønt, vannkraft og akvakultur er blå, større kraftlinjer
er røde osv. Fargeforklaringer fremgår av bildetekstene.

Avgrensninger
Når det gjelder ulike virksomheters effekt på reindriftsnæringen, viser både forskning og
reineiernes erfaringer at påvirkningen varierer etter inngrepstype, skala og tid - herunder
årstid.

Skala
Metodehåndboken avgrenser geografisk skala i tre nivåer:
1. Lokalt nivå; dvs. den delen av reindriftens sesongområde hvor tiltaket/aktiviteten
planlegges etablert. Det direkte berørte nærområdet innenfor påvirkningssonen. På
samisk báiki.
2. Intermediært nivå; beite- og oppholdsområder brukt i løpet av dager, uker og måneder.
inkluderer det sesongområdet som påvirkningsobjektet ligger innenfor. På samisk
orohat.
3. Regionalt nivå, herunder migrasjons- og flytteleier brukt mellom sesongbeiter.
Distriktets samlede sesongområder På samisk johtolat.
Det planlagte anleggsområdet ligger innenfor et område med ulike årstidsbeiter, blant annet
vår- og sommerbeite. Men også vinterbeite påvirkes, herunder flyttleier til og fra, med sine
beite- og oppsamlingsplasser. Kartleggingen viser at også høst- og tidlig vinterbeite påvirkes,
mest av kraftlinjer. Det samme gjelder trekk-leier. Den lokale skalaen omfatter derfor det
planlagte utbyggingsområdet med tilknytningslinje og veier, samt de nærmest tilknyttede
arealene som naturlig hører sammen i en reindriftsmessig sammenheng.
Den intermediære skalaen omfatter hele sesongbeitet. Beitet brukes nemlig som en del av
helheten gjennom reindriftsåret, hvor ulike beitedeler har ulike funksjoner. Funksjonene kan
variere i forhold til for eksempel dyrekategorier og etter både uke og måned, dagtid og nattid i
et samspill med vær-, vind- og temperaturforhold. Også klimaforhold i ulike år påvirker
arealbruk, samlingsgrader og flyttetidspunkt. Effekter vurderes opp mot disse faktorene i
angjeldende terreng- og landskapstype vår, sommer, høst og vinter.
I den regionale skalaen studeres effekter i forhold til samhandlingen med øvrige sesongbeiter,
og hvilke sumeffekter inngrepet gir i arealbruk, bruk av innsatsfaktorer og økonomisk utbytte.
Det er gjort en rekke forskningsstudier på hvilke effekter arealinngrep og forstyrrelser har på
rein i ulike skala. Forskningen 18 har påvist at effektene på den lokale skalaen ofte er
misvisende når det kommer til bedømmelse av påvirkning på reinflokkene, fordi effektene
Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The need for the reindeer’s
perspective: Polar Biology. Anna Skarin og Birgitta Åhman, Sverige 2014.

18

10

først blir mer synlige når man studerer påvirkningen i et noe større geografisk perspektiv.
Dette støttes av den tradisjonelle reindriftskunnskapen, hvor effekter på sammenhengene og
flyttingene mellom sesongbeiter er vel så viktige som effektene på selve sesongområdene og
det lokale området.
Arealinngrepet med tilhørende forstyrrelser gir effekter for landskapet, for reinflokkenes
arealbruk, trekk og beiteadferd og gjennom det for reindriftsarbeidet. Merarbeid kan igjen
påvirke distriktets kapasitet til å forvalte reinbeiteressursene på en langsiktig og bærekraftig
måte. For å forstå helheten må man forstå reinbeitedistriktets ressursbase med utgangspunkt i
geografi og årstider, og disses betydning og kvalitet for reindriften sett fra både reinens og
utøvernes perspektiv.
Særlig viktig er å se dette inngrepet i forhold til øvrige inngrep og forstyrrelser. I sum er det
den nye kumulative situasjonen dette arealinngrepet skaper, som påvirker mest.

Geografi og tid

Kartleggingen av arealinngrep omfatter hele distriktet, og vurdering av konsekvenser
avgrenses til de registrerte inngrepsobjektene. Vurdering av direkte og indirekte konsekvens
er gjort isolert for hvert inngrep i egne objektjournaler (vedlegg) ift. landskap, rein og
mennesker. Angjeldende arealinngrep (primærobjektet) ses så i sammenheng med
sekundærobjektene i den helhetlige, kumulative analysen.
Sekundærobjektene sorteres i to perioder; akkumulerte arealinngrep hittil og fremtidige
planlagte virksomheter som utreder kjenner til. De fremtidige arealinngrep, utover
primærobjektet, er opplistet. Av kapasitetshensyn er ikke disse analysert så grundig i denne
rapporten, men objektene er identifisert. En analyse av fremtidige sekundærobjekter vil jo
være forbundet med større usikkerhet enn analyse av eksisterende. I forhold til sistnevnte
foreligger det jo erfaringskunnskap.

Modell for bærekraftig reindrift
Et reinbeitedistrikt er den formelle organisatoriske enheten som ivaretar interessene for
reineiere overfor myndigheter og andre. Organiserings- og styringsformen er regulert i
Reindriftsloven med bl.a. regler om årsmøter, manntall, valg av styre og fastsettelse av
distriktsplan, årsmelding, regnskap og budsjett. Beslutninger tas ved flertallsvedtak i styre og
årsmøte.
Reinbeitedistriktet eier ikke rein, men kan stå som eier av felles infrastruktur, eksempelvis
gjerder og slakteanlegg.

Siida-begrepet

For å forstå konsekvenser av arealinngrep i et reinbeitedistrikt er det en fordel å forstå det
samiske begrepet Siida.
Siida har flere ulike betydninger basert på hvilke sammenhenger uttrykket brukes. I nyere tid
forklares Siida-begrepet i reindriftssammenheng som en form for organisering av samisk

11

reindrift. I reindriftsloven defineres Siida som en «gruppe reineiere som utøver reindrift i
fellesskap på bestemte arealer». Spesielt blant den eldre generasjonen forstås Siida også som
hjemmet og fellesskapet til reindriftsutøveren - uansett hvor siidaen måtte befinne seg i
flytteleiet
For å illustrere forståelsen, kan man benytte “Modell for bærekraftig reindrift forankret i
praksiskunnskapen til samiske reindriftsutøvere”. Modellen er utviklet av en forskergruppe 19
ved Samisk høgskole, International Centre for Reindeer Husbandry og Norges Miljø- og
biovitenskapelig Universitet i prosjektet Dávggas.

Fundamenter for bærekraftig reindrift

Modellen tar utgangspunkt i doktorgradsavhandling av Phil.dr. Mikkel Nils Sara “Siida ja
siiddastallan 20 ved Samisk høgskole, og fokuserer på elementene som sikrer en bærekraftig
reindrift. Modellen ser slik ut:

Inger Marie Gaup Eira, Mikkel Nils Sara, Hanne Svarstad og Svein D. Mathiesen: Norske myter-Samisk
reindrift, kapittel 2: Å se som en stat eller som en samisk reineier – To forståelser av bærekraftig reindrift (2015)
20
Sara, M. N.,”Siida ja Siiddastallan” ”Being siida – on the relationship between siida tradition and continuation
of the siida system” – UiT (2013)
19
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-

Modell for bærekraftig reindrift

Siidaens kontinuitet forklares med 9 ulike, sammenhengende fundamenter – vuođđu - som
reindriften baserer sin fremtid på. Av modellen ser man at følgende grunnlag må være på
plass dersom reindriften skal fungere bærekraftig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menneskene/vuođđoolbmot
Siidagrunnlaget/siidavuođđu
Forståelsesgrunnlaget/vuođđoipmardus
Kunnskapsgrunnlaget/máhttovuođđu
Reinflokkgrunnlaget/eallovuođđu
Ressursgrunnlaget/birgenvuođđu
Husholdsgrunnlaget/báikevuođđu
Rettsgrunnlaget/riektevuođđu
Merkegrunnlaget/mearkavuođđu
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Modellen illustrerer at dersom ett av fundamentene berøres, vil det innvirke på øvrige
fundamenter. Dette er hovedgrunnen til at en reindriftsfaglig analyse nødvendigvis må bli
relativt komplisert, fordi disse interagerende sammenhengene må identifiseres og kartlegges.
Generelt kan vi likevel slå fast at for eksempel vil tap av beiteområder ved arealinngrep ha
både direkte og indirekte konsekvenser, med både kortsiktige og langsiktige effekter. Et
arealtap innebærer at reinflokken mister en del av sesongbeitene – siidagrunnlaget - som igjen
går ut over produksjonen og overlevelsesevnen til reinflokken - reinflokkgrunnlaget. I neste
omgang vil dette innvirke på de enkelte reineiernes økonomi og distriktets arbeidsstyrke –
ressursgrunnlaget – som igjen berører reineiernes husholdning – husholdsgrunnlaget. På
lenger sikt kan husholdets dårligere økonomi ha innvirkning på familiens
kunnskapsoverføring til barn og unge – kunnskapsgrunnlaget - ved at reindriftsfamiliene må
prioritere ledig tid til å ha dialog med inngrepsaktører og myndigheter, håndtere merarbeid og
skaffe andre inntektskilder. Denne tids- og ressursbruken går på bekostning av opplæring av
barn og unge i tradisjonskunnskap og reindriftens fagspråk. Dette kan igjen ha negativ
innvirkning på nyrekruttering – menneskene i siidaen. Man risikerer at siidaens fremtidige
generasjon mister forståelsesgrunnlaget, dvs. den helhetlige forståelsen av og fremtidstroen
på sin virksomhet.
Nedenfor utdypes fundamentene 3 og 8, jfr. ovenfor.
Vuođđoipmárdus – forståelsesgrunnlaget, fundament nr. 3
Vuođđoipmárdus – forståelsesgrunnlaget – viser til reindriftssamenes forståelse av reindrift.
Sentralt i dette tankesettet ligger forholdet til reinen som lever i sine naturlige omgivelser og
etter sin egen naturlige adferd, men som følges og forvaltes av reineierne. Samtidig prøver
reineierne å beskytte reinen mot ytre trusler og ellers kun gjøre seg gjeldende når det er
påkrevd. Helst vil reindriftsutøveren unngå å forstyrre reinen i sine naturlige omgivelser
(Magga et al., 2001). Reineieren erkjenner at man ikke har total kontroll verken over reinen
eller øvrige naturomgivelser, og tilpasser dermed sin egen aktivitet etter reinens naturlige
instinkter og naturomgivelser.
Det samiske uttrykket “Jahki ii leat jagi vielja”, på norsk “Et år er ikke et annet års bror”,
betyr at for reindriften er variasjoner fra år til år vanlig. I løpet av års syklusen utfolder det seg
et komplekst samspill mellom ulike forhold som f.eks. vær, beiteforhold, snø- og isforhold,
reinens adferd og kondisjon, innvirkning fra ulike arealinngrep, arbeidsstyrke mm. Samspillet
gjør at man må ta ulike valg fra år til år, f.eks. valg av tidspunkt for flytting, hvilke
beiteområder man flytter til, om man skal flytte flokken samlet, i mindre flokker eller la
reinen gå spredt mellom sesongområdene, hva slags menneskelig innsats som er nødvendig
under ulike forhold, når og hvor lenge skal ulike oppsamlingsplasser brukes osv.
Slike variasjoner i naturmiljøet og andre forhold, gjør at reindriften er svært avhengig av at
det finnes manøvreringsmuligheter og alternative beiteområder og flyttleier for tilpasning til
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beste for siidaen i løpet av hele års-syklusen. Klimaendringer gjør at behovet for arealmessig
handlingsrom og fleksibilitet er økende, og vil øke ytterligere i fremtiden. 21
I arealforvaltningen har siidaene et langt tidsperspektiv i bruken av fornybare ressurser. Mens
bedrifter og kommersielle aktører har et tidsperspektiv i sine langtidsstrategier på f.eks.10 år
og 30-50 år for infrastrukturutbyggere, gjør siidaene sine vurderinger ut fra et
evighetsperspektiv; man skal sikre kommende generasjoner et bærekraftig siidagrunnlag med alle 9 fundamenter intakt.
Riektevuođđu – rettsgrunnlaget, fundament nr. 8
Siidaene har sitt rettsgrunnlag til bruk av siidagrunnlaget - beite- og ressursområdene - på
bakgrunn av bl.a. alderstidsbruk. Retten til bruk og forvaltning av årstidsbeiter og flytteveier
er en kollektiv siidarett, og som har vært respektert og opprettholdt innad i siidasystemet og
mellom ulike siidaer (Gaup Eira et.al 2016). Det innebærer at ved arealinngrep innenfor ett
reindriftsområde, kan man ikke forutsette at distriktet kan flytte sin reinflokk over til
nabodistriktet. Det vil bryte Riektevuođđu.
Gjennom tidene har det også skjedd avviklinger av driftsenheter i noen siidaer. Prinsippet er
da at rettighetene fordeles på de gjenværende medlemmer i distriktet, og hvis avviklingen er
omfattende har det vært vanlig – og nødvendig – å hente inn nye folk til siidaen/distriktet for å
sikre ressursgrunnlaget, f.eks. i form av arbeidskraft, for å opprettholde bærekraften.

Beskrivelse av reinbeitedistrikt - distriktsplanen
Samisk reindrift er utøvd i distriktet fra gammel tid. Hovedtrekkene ligger fast, men enkelte
ting kan forandres fra periode til periode. Beskrivelsen av distriktet er hentet fra
distriktsplanen 22.
Distriktsplanen for Jillen Njaarke er utsendt 27.02.2017 til følgende instanser:
Berørte kommuner:
Alstahaug, Vevelstad, Sømna, Bindal, Brønnøy, Grane, Vefsn, Hemnes og
Hattfjelldal.
Fylkesmann:
Fylkesmannen i Nordland, Reindriftsseksjonen,
Nasjonalparkstyret i Lomsdal/Visten nasjonalpark
Nordland Fylkeskommune
Distriktsplanen bygger på Reindriftsloven av 15. juni 2007 nr. 40 og er tilpasset de lokale
forhold i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
§ 1 - Reindriftslovens formål er blant annet:

For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturell

Jfr. Klimaforskningsprosjektet «Ealat» 2008-2014, som var et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole,
International Centre for Reindeer Husbandry, NASA, Universitetet i St. Petersburg, Norges miljø- og
biovitenskaplig Universitet, Universitet i Tromsø, University of Tallinn, Norges Meterologiske Institutt m.fl.
22
Distriktsplan for perioden 2016 – 2021, vedtatt av distriktets årsmøte.
21
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bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv
og samfunnet ellers. Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens
viktigste ressursgrunnlag

§ 3 - Følgende i forhold til folkeretten gjelder for lovanvendelsen:

Lovens skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

§ 4 – Reindriftsloven sier blant annet følgende om beiterett:

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 reindriftssamers rettigheter skal
det ytes erstatning i samsvar med alminnelige ekspropriasjonsrettslige grunnsetninger.

§ 62 – Om distriktsplaner sier Reindriftsloven:

Distriktsstyret skal utarbeide en distriktsplan for distriktet som skal inneholde de opplysninger om virksomheten
i distriktet som er nødvendig for den offentlige planleggingen.

Distriktsgrenser
Etter Reindriftslovens § 2 skal det samiske reindriftsområdet deles inn i reinbeiteområder og
reinbeitedistrikter. Hjemmel for å foreta slik inndeling ligger hos Landbruksdepartementet
(områdegrenser) og Reindriftsstyret (distriktsgrenser).
Tidligere var Jillen-Njaarke reinbeitedistriktet inndelt i to selvstendige distrikter,
Brønnøy/Kvitfjell og Brurskanken. Etter utredning om ny distriktsinndeling i Nordland i 1998
(A. J. Kosmo) ble det vedtatt å slå sammen disse til et nytt distrikt som fikk navnet JillenNjaarke reinbeitedistrikt.
Nåværende grenser ble fastsatt i Reindriftsstyrets sak 27/99 av 27.04.99, og er som følger:
Fra havet inn Tosenfjorden - over Rismålstinden - over Jordbruvatnet, Jordbruelva,
Gåsvasselva, Svenningelva ned til Trofors. Auster-Vefsna til Fisklauselv - opp til
Fisklausvatn, over vannet og ned til Røssvatnet - inn til Tustervatn til Tverrberget. Fra
Tverrberget vestover gjennom Stillvasshola til Almdalen - derfra ned Herringelva og
Fustavassdraget til Vefsnfjorden. Vefsnfjorden utover - nordover rundt fastlandet og ut mot
havet - derfra sørover til grensa i sør. I samme vedtak ble også beitesoner innenfor
vinterbeiteområdet i distriktet vedtatt.
Distriktet grenser i nord mot Røssåga/Toven, i øst mot Byrkije og i sør mot Voengelh-Njaarke
reinbeitedistrikt.
Distriktet er et helårsdistrikt og har alle årstidsbeiter innenfor sine grenser og berøres ikke av
norsk/svensk reinbeitekonvensjon.

Administrative forhold og organisering
Distriktet er delt i to sijtegrupper (driftsgrupper) hvorav en sijtegruppe har vår-, sommer- og
høstbeiter i østre del og vinterbeiter ved kysten. Den andre sijtegruppen har alle årstidsbeiter i
vestre del.
Det er tilsammen fire sijteandeler i Jillen-Njaarke. Hver sijteandel består av en leder og flere
familiemedlemmer med rein i eget merke. En sijteandel i vestre del er forholdsvis nyetablert
og er under oppbygging.
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Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er organisert med eget styre. I inneværende periode består
styret av tre medlemmer: Leder Torstein Appfjell og styremedlemmer Ole Henrik Kappfjell
og Jon Aslak Kappfjell
Styret behandler saker som angår distriktet. Leder av distriktsstyret representerer styret når
dette ikke er samlet, og ivaretar kontakten med utenforstående på vegne av distriktet.
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt strekker seg over ni kommuner og en fylkeskommune, som
alle har egne strategier og mål for sin arealplanlegging. Med så mange aktører på banen blir
det store utfordringer med administreringen av distriktets arealer. Med den saksmengden
distriktet har til tider, kan saksbehandling ikke alltid bli optimal til det beste for næringen.
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt vil oppfordre både offentlige myndigheter og private aktører,
som planlegger inngrep eller aktivitet i distriktets områder om å innhente opplysninger om
distriktet på kartportalen http://nordlandsatlas.no/flexviewers/reindrift/
På denne nettsiden er det opplysninger om distriktets grenser, årstidsbeiter, flytteleier og
annen offentlig informasjon om reindriftens bruk av områdene. I de tilfeller der det planlegges
inngrep eller endret bruk av områder, bes det om at distriktet kontaktes for presisering av
planverk.

Beitebruk
All beitebruk innenfor distriktet skjer i et driftsfellesskap der reinen beiter sammen i større
eller mindre flokker uavhengig av eier. Denne driftsformen er vanlig i reindriften og er i
samsvar med tradisjonell bruk av områdene. Samtlige sijteandeler har like beiterettigheter
innenfor distriktet.

Naturgitte forhold

Grunnlaget for tamreindrift ligger i reinens evne til å nyttiggjøre seg ulike beiteplanter
gjennom året. Beitebruken deles derfor grovt inn i vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter.
Om vinteren beiter reinen for det meste lav, men også andre vekster som den finner under
snøen. Ellers i året beites ulike gras- og urteplanter. Tilgjengelighet og kvalitet på beitene
varierer fra år til år, bl.a. grunnet temperatur og nedbør. Om vinteren er spesielt snømengde og
konsistens på snøen avgjørende for om beitene er tilgjengelige.
På Helgeland kan det år om annet bli mildvær og regn midt på vinteren og senere frost, noe
som kan føre til nedising av beitene, spesielt på østsiden av Vefsna. Ute ved kysten er
vinterbeitene gode, men klimaendringene er merkbare også her. På førjulsvinteren kommer
snøen vanligvis ikke før nærmere jul, og allerede i april kan snøen tine bort. På innlandet er
det som regel full vinter en måned lenger enn ved kysten. Begge sijter har sine vinterbeiter
innenfor vedtatte vinterbeitesoner, se pkt. 4
Barmarksbeitene, både vår-, sommer- og høst er gode i hele distriktet. Disse beitene består av
en lang rekke vekster, både urter, gras og lav, som er rike på proteiner og nødvendig for
reinens vekst og muskeloppbygging. For å finne de beste planter og plantedeler streifer reinen
mye og trenger store arealer for å trives.
På grunn av topografi, fjorder og vassdrag er årstidsbeitene, særlig på vestsiden av Vefsna,
naturlig oppdelt i flere lokaliteter. For hele beiteområdet, både østlig og vestlig del, er det
viktig at reinen kan trekke mellom alle beiteområdene, i tillegg til at den også flyttes under
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styring av reineierne. Reindriften er derfor avhengig av at de naturlige flytte- og trekkleier
mellom beiteområdene ikke blir stengt av inngrep. Hvis disse skulle gå tapt, vil det få
katastrofale følger for reindriften i distriktet.
Reindriftsåret starter 1. april ved flytting til vårbeitene og kalvings landet, og er her inndelt i
åtte årstider for å gi en bedre forståelse av beitebruken i distriktet.

Vår (april-mai)
Distriktet har gode lavbeiter som er hoved beitet om våren. Det finnes også noe myrbeiter
hvor det spirer tidlig. Her er det flere dype dalfører som ligger i nord/sørlig retning. I disse
dalførene er det tidlig vårbart slik at reinen også får tilgang på grønnbeite. De klimatiske
forhold oppfyller de krav som stilles til slike beiteområder.
Når kalvingstiden nærmer seg, trekker simlene mot sine vante kalvings områder mens resten
av flokken blir igjen i lavlandet.
Østre sijte: Tidlig vårbeite er i hovedsak fra Grane og nordover til Mosjøen på østsiden av
Vefsna. Videre fra Mosjøen og inn i Herringen og opp mot Herringbotnet.
Vestre sijte: Tidlig vårbeite er fra Tosenveien i sør, nordover på vestsiden av Svenningdalen,
Stavassdalen, Holmfjellet, Eiterådalen og Sørvassdalen. Også området i Indre Visten fra
Storbørja nord- og østover i Sætermarka og Laksmarka er vårbeiteland.

Vårsommer (mai-juni) - kalving

Kalvingsområdene ligger i småkupert terreng som blir tidlig vårbart. Dette er områder simlene
selv har valgt og brukt til kalvings områder i uminnelige tider. Se pkt. 2.8.1.
I juni begynner reinen å trekke mot sommerbeitene.
Østre sijte: Kalvingen foregår langs hele Reinfjellet fra Grane og nordover, og i Klubbfjellet
på østsiden av Haustreisdalen og frem til Herringbotnet, Vestre Geittindskardet, Torrisfjellet,
Slettfjellet, området rundt Skalvatnet og Hanskvasshaugene.
Vestre sijte: Hundåla og østover/sørenden av Hundålvatnet, Sørvassdalen og Vikdalen.
Fjellskardet, Holmfjellet, Stavassdalen, Dempa og Sarvejællan.
Annet kalvings land i Indre Visten er i området fra Storbørja nord- og østover i Sætermarka
og Laksmarka.

Sommer (juni-august) - kalvmerking

Sommerbeitene er i høyereliggende områder, som regel over skoggrensa, hvor snøen ligger
lenge utover sommeren. Hit søker reinflokken midtsommers for å få dekket sine behov for
beite, ro, avkjøling og minst mulig insektplager innenfor korte avstander.
Kalvmerkingen foregår i perioden 25. juni til 15. august. Starten på kalvmerkingen avhenger
av varmen og snøforholdene i området. Alt tilgjengelig beiteareal benyttes til sommerbeite.
Gjerdeplasser brukes etter behov.
Østre sijte har kalvmerkingsgjerder i Appfjellet, Geittindskardet, Åkervikfjellet, Slettfjellet og
i Haustreisdalen. Vestre sijte har kalvmerkingsgjerder ved Svenningskardet og Øvre Gåsvatn.
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Østre sijte: Reinen beiter tidlig sommer fra Reinfjellet, Herringbotnet og nordsiden av
Brurskankenmassivet mot Røssvatnet, sørover mot Åkervikfjellet. Seinsommer Granefjellet,
Pilfjellet, Appfjellet, Geittindskardet, Buksfjellet og Torrisfjellet.
Vestre sijte: Fra Demmeldalen, Vikdalsfjellet og sørover fjellmassivet, østsiden av
Hundålvatnet og Sørvassdalen, Fjellskardet. Holmfjellet og Visttindene, Kvitfjellet,
Måsskardet, Sarvejællan, Feitskardet, Langskardet, Hjortskardene, Elgvidda og Jordbruvatnet.
Også Indre Visten og fjellmassivet vest for Laksmarkdalen samt høyereliggende fjellområder
på Vevelstadhalvøya er sommerbeiteområder for reinen.

Høstsommer (august–september)
Etter kalvmerking oppholder hovedflokken seg på lavereliggende sommer-/tidlig høstland.
Mange planter er fortsatt grønne og dermed viktige beiteplanter for reinen. Reinen vil naturlig
spre over hele området for å kunne utnytte dette beitet i tillegg til sopp som er en viktig
mineralkilde.
Tidlig høstslakting og merking av gjenværende umerkede kalver foregår i Jamtfjelldalen og i
Dempa, og starter som regel rundt 1. september og pågår i minst 2 uker.
Ca. 10.-15. september begynner brunsttiden, se pkt. 2.8.2.
Østre sijte: Har seinsommer- og tidlig høstbeite i Appfjellet, Vardfjellet, Pilfjellet og
Granefjell.
Vestre sijte: Fjellskardet, Sjølegda, Holmfjellet, Måsskardet, Feitskardet, Langskardet,
Hjortskardet og Gåsvatnet. Også Vistenområdet, Stormarka samt området Storfjorden,
Storbørja er alternative seinsommer- og tidlig høstbeiteområder.

Høst- og høstvinter (oktober-desember)

Etter brunsten samler reinen seg naturlig i større flokker. Høst- og tidlig vinterbeite består av
vidde, furu- og granskog i lavere fjellpartier. Kvaliteten på høstbeitene er vanligvis svært
gode, men kan variere fra år til år. Det er først og fremst temperatur, nedbør og klima som
bestemmer dette. På senhøsten trekker reinen vestover mot mer tilgjengelige lavbeiteområder.
I november/desember begynner samling til førjulsslakt, skilling og forberedelse for flytting til
vinterbeiteområdene.
Østre sijte: Herringbotnet, Herringen, Vardfjellet, Reinfjellet, Rossvoldfjellet.
Vestre sijte: Fjellskardet, Sjølegda, Holmfjellet, Måsskardet, Feitskardet, Langskardet,
Eiteråfjellet, Stavassdalen, Dempa, Hjortskardene og Sarvejællan. Området i Visten,
Stormarka samt området Storfjorden, Storbørja.

Vinter- og høstvinter (desember-mars)

Vinterbeiteområdet ved kysten er delt opp i 5 beitesoner med beitetid hovedsakelig fra
november/desember og til midt i april. Primært benyttes vinterbeitene ved kysten, men i
enkelte år med gode klimatiske forhold og tilgjengelige beiter i fjellet, kan en velge å utsette
flyttingen til kysten og utnytte beitene i fjellområdene. Vinterbeitesonene benyttes av både
østre og vestre sijte.
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Vinterbeitene består av kupert kystlandskap med lyng, myrer og en del reinlav i
bunnvegetasjonen. I områder med gammelskog er det godt med skjegg lav.
I de ytre kystområdene er det mye dyrket mark, men fremdeles noe reinbeite igjen på knauser
og myrer.
Vinterbeitene ved kysten blir også delvis påvirket av variasjoner i temperatur og nedbør, men
dårlige beiteforhold forekommer kun i kortere tidsperioder. Hovedutfordringen for utnyttelse
av de kystnære beiteområdene er problemstillingen når reinen trekker inn på dyrket mark
under mildværsperioder.

Kjerneområder med særverdi for reindriften
I løpet av reindriftsåret er det enkelte perioder hvor reinen trenger mest mulig ro da den i
større grad er mottakelig for skadelige påvirkninger og forstyrrelser. Disse periodene er særlig
kalvings- og pregningstiden, parringstiden og under samling til slakt og flytting av rein.
Kalvings land/-tid
Normal kalvingstid er fra slutten av april og til begynnelsen av juni. Hovedtyngden av
kalvene blir født i mai måned. I Jillen-Njaarke bruker den første kalven fødes rundt den 25.
april, slik at flokken må være på kalvings landet før den tid. Se pkt. 2.3.
Simlene er kalvtunge og naturlig preget etter en lang vinter og trenger beitero både før og
under kalving. I denne tiden er de sårbare og reagerer negativt på menneskelige forstyrrelser
eller annen uro. Det skal svært lite til før ungsimlene forlater kalven, noe som kan medføre at
nyfødte kalver ikke har mulighet til å overleve. For de små kalvene er det to ting som er
livsviktig, nemlig nok melk og at de får gå uforstyrret sammen med simla de første par-tre
døgn, dvs. den tid det tar å etablere binding mellom mor og kalv (pregningstid en).
Brunst/parring
Etter høstslakten, rundt 10.-15. september begynner brunstperioden som varer omtrent til
midten av oktober. Bukkene danner harem, og reinen samler seg i små flokker og trekker ned
mot lavere områder og dalsøkk. I denne perioden skal grunnlaget for neste års
kalveproduksjon legges. Simlene er brunstig ca. 1 døgn. Hver brunstperiode varer mellom 1224 timer. Hvis simla ikke blir befruktet i første brunstsyklus, vender brunsten tilbake etter 11
til 20 dager. Forstyrrelser i brunstperioden kan føre til utsatt befruktning med sen fødsel av
kalver. Det er derfor viktig at reinen ikke forstyrres i denne perioden. Se pkt. 2.5.
Oppsamlingsområder
Oppsamlingsområder har naturlig avgrensninger hvor reinen trives og samles midlertidig.
Dette er viktige områder i distriktet under samling til flytting, kalvmerking, skilling eller
slakt.
Østre sijte: Nordenden av Reinfjellet, området rundt Hjartfjellet og Holmvatnet samt
Jamtfjellet og Jamtfjelldal.
Vestre sijte: Litjfjellet, Dempa og Sarvejællan, Stavassdalen og Eiteråfjellet.
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Hoved traséer for flytting øst/vest
Flytting til/fra vinterbeite er påkrevd for Jillen-Njaarke. Grunnet naturgitte forhold så som
korte dager, beiteforhold og topografi vanskeliggjøres en tradisjonell flytting til vinterbeitene
på kysten. I denne perioden benyttes det oftest biltransport.
Vårflyttingen derimot skjer oftest på tradisjonelt vis etter bakken og i flere etapper. Det er tre
forskjellige flytte- og drivingsleier som kan benyttes alt etter hvordan føre- og beiteforholdene
er. Østre- og vestre sijte bruker samme hovedflytteleier til Vefsndalføret.
Flytte- og trekkleier for reinen har eget vern i reindriftslovens §.22 og skal ikke stenges av
inngrep eller forstyrrelser.
Valg av flyttelei
Brukes vinterbeitene i indre Velfjorden drives flokken opp mot høyfjellet ved Lande, videre
forbi Leiråvatnet og ned på Bjørnstokkvatnet. Er beitene gode og føreforholdene fine, drives
flokken videre over Elgvidda og ned Måsskardet, rundt Kvitfjellet og ned i Stavassdalen. Fra
Stavassdalen flyttes flokken over Eiteråfjellet og ned på Grane og over Vefsna.
Benyttes vinterbeitene på Brønnøyhalvøya, flyttes flokken opp mot høyfjellet ved
Langfjorden og videre opp Tettingsdalen, gjennom Lappskardet og videre ned til Lomsdalen. I
Lomsdalen er det tidlig vårbart og her lar vi oftest flokken hvile og beite noen døgn før
flyttingen fortsetter videre østover. Fra Lomsdalen kan veien videre gå gjennom
Velfjordskardet og ned til Måsskardet. Flokken drives så ned til Fallan i Stavassdalen.
Den andre flyttleia fra Lomsdalen går opp Henriksdalen, mellom Visttindene og ned på
Holmfjellet. Herfra drives flokken over Sirijordsaksla, forbi Kvitfjellnasen og ned i
Stavassdalen. Flokken kan også drives fra Holmfjellet, over Eiteråfjellet og ned til Grane.
Benyttes vinterbeitene i den nordlige delen av distriktet, flyttes reinen fra Hundåla, etter
Hundålvatnet og til Hundålvassryggen. Er isforholdene usikre, benyttes høyfjellet fra
Demmeldal til Hundålsvassryggen. Og deretter ned til Øksendalsnakken. Videre over Vefsna
ved Forsjord eller Eiterstraumen.
I tillegg til disse flytt leiene finnes det også flytte-/trekkleier mellom beiteområder internt i
distriktet.

Reintall og produksjon
Øvre tillatte reintall for Jillen-Njaarke er 2200 i vårflokk, fastsatt av Reindriftsstyret i sak
107/2011. I samme vedtak fremgår det at øvre reintall for distriktet skal opp til ny vurdering.
Totalt reintall per i dag er 1779 dyr. Et mål er å øke reintallet til øvre tillatte grense samt
bygge opp en god flokkstruktur for å sikre en størst mulig produksjon.
De senere år har reintallet og slakteuttaket gått dramatisk ned. Det har sammenheng med store
rovdyrtap og påkjørsel av rein på jernbanen. Disse tapene påvirker slakteuttaket og gjør det
vanskelig å få til optimal sammensetning av flokken og en god produksjon i distriktet.
Reintallsutviklingen i distriktet over en 10-årsperiode:
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Kjøttproduksjonen
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Gjennomsnittlige slaktevekter:

Videreforedling av reinkjøtt
I Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er det etablert en småskala videreforedlingsbedrift,
Brurskanken rein.

Beitesoner og beitetider

Vinterbeitene på kysten er delt opp i 5 vinterbeitesoner med fastsatte beitetider, vedtak sak
13/3, 04.03.03 i Reindriftsstyret. Hensikten med vedtaket er å gi distriktet et verktøy til å
forvalte de beiteressurser distriktet har. Beitetidene vil også legge føringer til å dempe
konfliktnivået overfor landbruket.
Det legges ikke opp til en detaljert fordeling av vinterbeitene mellom sijteandelene. Dette
innebærer likevel at utnyttelsen bør skje ut fra en hensiktsmessig bruk, alt etter hvor
sommerbeitene utnyttes. Det skal imidlertid i god tid underrettes til distriktsstyret hvilke
planer sijteandelen har for utnyttelse av vinterbeitene.
Skulle det derimot være faktorer som store rovviltplager som tilsier at en flytting er påkrevet,
skal det ikke legges hindring i veien for å flytte til kystbeitene langt tidligere.
Pr. dags dato ser vi ingen grunn til å forandre på beitesoner og beitetider, men vil presisere at
overskridelse av beitetider innen rimelighetens grenser ikke skal betraktes som ulovlig beite.
Distriktet vil imidlertid arbeide for mer hensiktsmessige beitesoner og fleksible beitetider for
fremtiden.
Soner
1 og 3
2

Tidspun
kt
15.1215.04
15.12-15

Områdebeskrivelse
De helt ytre delene av vinterbeitene i distriktet, henholdsvis i
Brønnøy og Sømna kommuner.
Brønnøyhalvøya med grense øst fra Velfjorden til Ursfjord.
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4
5

01.1130.04
15.1215.04
01.0131.12

Indre Velfjord, samt områdene mot Harrangsfjorden/Bindalsfjorden.
De ytre delene av nordre del (Hundåla og Husvikområdet samt
Visten) av distriktet, inkludert øyene utafor.
For resten av distriktet

Gjerder, hytter og anlegg
Merke- og slakteanlegg
Østre sijte:
• To stasjonære anlegg: Sjåmoen og Jamtfjelldal.
• Fire merkegjerder: Appfjellet, to i Geitingskaret, og Åkervikfjellet.
Vestre sijte:
• To stasjonære anlegg: Sarvejællan og Dempa.
Gjeterhytter/gammer
Når det gjelder vestre sijte, har distriktet satt i gang en prosess for å avklare eierforhold og
bruk av tidligere reindriftshytter.
Østre sijte: Fire private gjeterhytter og et naust: Åsskardet Jamtvollan, Vesterbukta,
Raudvatnet og Tvildal og naust i Vesterbukta. Distriktet har ingen gjeterhytter i østre sijte.
Vestre sijte: Distriktshytter: Småvatnan, Stavassdalen og Melkebekken.
Gjeterhytter/gammer som tilhører andre
Østre sijte: Det er to hytter i distriktet som eies av tidligere sijteandelseiere. Disse vil distriktet

forsøke å overta. Om det ikke oppnås enighet om overtakelse, må hyttene rives/flyttes og
området ryddes.
• Gjeterhytte i Haustreisdalen: Eier Ole Martin Renberg.
• Gjeterhytte i Sørbukta: Eier Sten Renberg.

Vestre sijte: Det er flere gammer/gjeterhytter i området, oppført av tidligere reineiere, som
det må avklares eierforhold til. Distriktet vil på lik linje som i østre sijte forsøke å overta
disse.
• Fjellskardet. Gamme.
• Sørvassdalen. Gamme.
• Melkebekken. Hytte.
• Krongelvatnet.
• Svanvatnet og på Okan, tidligere gjeterhytter. Eier Fallås.
• Stavassdalen. Oppført av Lappvesenet. Brukt av tidligere reineier Marie Kvitfjell i
gamle Brønnøy/Kvitfjell reinbeitedistrikt på 1950-tallet.
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Fremtidig behov for gjerdeanlegg og gjeterhytter
Alle anlegg i distriktet er nedslitte og i dårlig stand. Distriktet mener derfor at det er mest
hensiktsmessig at gjerdeanleggene rives og nye anlegg bygges på følgende plasser:
Østre sijte:
• Sjåmoen. Distriktet har under planlegging et nytt hovedanlegg til slakt, skilling og
flytting. I tilknytning til gjerdeanlegget må det å sette opp gjeterhytte/hvile- og
redskapsbod. Området eies av Sigmund Kjemsås. I dag foreligger det en leieavtale om
årlig leieavgift. Distriktet ser for seg å få til en langsiktig avtale eller en ekspropriasjon
av leid areal slik at området innlemmes i en reguleringsplan til reindriftsformål.
• Jamtfjelldal. Behov for nyanlegg for høstslakting.
• Kalvmerkingsgjerder på gamle merkeplasser, bl.a. tanger i Kjerringvatnet og i
Tvildalen.
Vestre sijte:
• Lande. Losse-/lastegjerde til bruk under flytting.
• Stavassdal. Behov for nyanlegg gjerde.
• Øvre Gåsvatn. Nytt kalvmerkingsgjerde. I tilknytning til gjerdeanlegget er det behov
for gjeterhytte.
• Gjerde Tosenveien, skal flyttes til ny hensiktsmessig lokalitet hvor nyanlegg skal
oppføres.
• Overnattingshytte i Måsskardet. Viktig for å redusere barmarkskjøring i
nasjonalparken.
• Distriktshytte ved Elgvidda.
Behov for restaurering, vedlikehold og opprydding
Bro Jamtvollan: Denne er ødelagt av is/snø og senere tatt av elva. Broa har vært nyttet av
distriktet og flere turgåere. Det er ønskelig med ny bro som erstatning for den gamle.
Distriktet har søkt og fått innvilget finansiering av broa. Broa er ferdigstilt høsten 2016.
Reingjerder: Distriktet har behov for å sette opp nye kalvmerkingsgjerder på gamle
merkeplasser, bl.a. tanger i Kjerringvatnet og i Tvildalen i østre sijte og i Øvre Gåsvatn i
vestre sijte. I tillegg må samtlige arbeidsgjerder både i østre- og vestre sijte oppgraderes og
vedlikeholdes.
Opprydding: I samarbeid med Statskog og Nasjonalparkstyret vil distriktet foreta en større
opprydding av gamle gjerdeplasser og gammer/gamle reindriftshytter brukt av tidligere
reineiere. Finansiering er søkt gjennom Landbruksdirektoratet og Nasjonalparkforvaltningen.
Kontorlokaler og lagerbygning
Det planlegges å få etablert et distriktskontor og lagerbygning sentralt i distriktet.

Inngrep og forstyrrelser – distriktets egen oversikt
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt strekker seg over ni kommuner. Det gjør ar reindriften ved
inngrep blir utsatt for (bit for bitpolitikk) dvs. en enkeltsaksbehandling som ikke tar hensyn til
sumvirkninger og samlet belastning. Det samme gjelder for en utstrakt bruk av dispensasjoner
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fra vedtatte planer og lovverk f.eks. når det gjelder bygging av hytter og naust samt
motorferdsel i utmark.
Vern av reindriftens arealer (naturgrunnlaget for samisk kultur) er et ansvar som påligger
myndighetene på alle nivå. For å oppnå at dette ansvaret etterleves, bør sumvirkninger og
belastning for reindriften vektlegges ved planlegging av inngrep.
Nedenfor følger en oversikt over inngrep og forstyrrelser som er negative for reindriften:
Vannkraftutbygging
• Røsvassreguleringa - Vefsnoverføringa
• Grytåga-/Hundålvassreguleringa
• Tettingsvatnet/Langfjorden
• Demning ved Nedre-Sæterstivatnet, drikkevannsmagasinet i Brønnøy.
• Minikraftverk
Den første og største vannkraftutbygginga skjedde allerede på 1950-tallet med
Røsvassreguleringa og senere Vefsnoverføringa på 1960-tallet. I denne forbindelse ble
anleggsveien til Gluggvatnet bygd. Utbygginga førte til klimatiske endringer ved at skodde fra
åpent vann legger seg som rim på bakken før snøen kommer. Dårlig is med sprekkdannelser
kan medføre at rein blir fanget i isen.
Hundålvassreguleringa skaper usikker is og vanskeliggjør flytteveien over vatnet.. Ved en
eventuell videre oppdemning er det fare for at vår-/forsommerland mot Sørvassdalen kan gå
tapt.
Demning ved Tettingsvatnet/Langfjord kraftverk. Ved denne oppdemninga førte det til
vanskeligere flyttelei.
Demning ved Nedre-Sæterstivatnet, drikkevannsmagasinet i Brønnøy.
En av to flytteleier fra Sæterstifjellet og vestover. Usikre isforhold kombinert med topografien
rundt vatnet bidrar til vanskeligheter ved flytting av rein.
Som følge av satsing på «fornybar energi» gjennom minikraftverk, er det en massiv interesse
for utbygging av små og mellomstore fjellelver og bekker. Dette gir distriktet et merarbeid
med både befaringer og uttalelser. Vi opplever at selv om reindrifta har vært med på befaring
og planlegging, kan det likevel oppstå uforutsette konsekvenser som vi ikke klarer å forutse.
Ved en eventuell utbygging blir det forstyrrelser i beiteområdet i anleggsperioden og
beslaglegning av beitearealer, noe som vanskeliggjør flytting av rein i flere beiteområder.
Summen av alle slike kraftverk kan få stor negativ betydning for den totale utnyttelsen av
beitearealet.
Vindkraftutbygging
• Reinfjellet. Planlagt utbygging som vil gi distriktet direkte beitetap. Vi har gått imot
en utbygging her, og NVE har gitt avslag på konsesjon. Utbygger har imidlertid
påklaget avslaget og endelig avgjørelse i saken ligger hos Olje- og
energidepartementet.
• Øyfjellet. NVE har gitt konsesjon. Distriktet er i dialog med utbyggerne, og det
arbeides med en avtale. Endelig avgjørelse ligger hos Olje- og energidepartementet.
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Reinfjellet er et sentralt beiteområde for reindriften hele driftsåret. I mai måned foregår
reinkalvingen langs hele Reinfjellet. Ellers benytter distriktet området til høst- og tidlig
vinterbeite. Reinfjellet er et viktig oppsamlingsområde for reindriften. Distriktet kan ikke
godta vindkraftutbygging her.
Øyfjellet vindmøllepark ligger i den nordlige delen av distriktet. Ei utbygging av det omfang
som planlegges vil bidra til at området ikke kan benyttes til reindrift.
Kraftlinjer
• Mosjølinja fra Røssåga kraftstasjon over Storbakken – Almdals fjellet, ned i Almdalen
til Herringen og over til Mosjøen. Denne ble bygd i forbindelse med reguleringa av
Røssvatnet i 1957.
• Tunnsjølinja fra Nedre Røssåga kraftstasjon. Den har trasé som kommer inn i JillenNjaarke ved Fustvatn, til Marka, østsiden av Reinfjellet, langs Granefjellet og over
Vefsna. Bygd i 1968.
• Ny Tunnsjølinje fra Nedre Røssåga kraftstasjon med trasé over Tverrberget til
Herringbotnfjellet, videre nordover mot/og under Brurskanken, forbi Holmvatnet i
Haustreisdalen, herfra parallelt med den gamle linja langs Granefjellet og over Vefsna.
Bygd sist på 1970-tallet. Konsesjonen omhandler oppgradering fra 300 til 420 kv
spenningsnivå.
• Vevelstad til Tilrem, ny kraftforsyning for Sør-Helgeland. Er ferdigstilt nå i 2016.
• Tosbotn – Lande. Er ferdigstilt nå i 2016.
Nyere forskning viser at forstyrrelser fra kraftlinjer er langt større enn tidligere antatt.
Unnvikelsesområdet for rein er større langs kraftlinjene som innebærer tapt beiteareal (Tyler,
N.J.C m.fl. 2014).
Mineralutvinning/gruvedrift
• Brønnøy kalk, dagbrudd Akselberg på grensen mellom vinterbeitesone 2 og 4.
Ursfjord og Velfjord berører flyttelei.
• Forbergskog – Lislremman. Utskipningshavn som gir forholdsvis store forstyrrelser og
berører viktige flytteleier og vinterbeiteområdet i Brønnøy.
• Distriktet er kjent med at Brønnøy kalk ser på muligheten for utvidelse av sin aktivitet,
men pr. i dag kjenner vi ikke til noen konkrete planer. Enhver utvidelse her vil berøre
distriktets beiteareal.
Jordbruk og skogbruk

Jordbruk
Vinterbeiteområdene ved kysten har vært utsatt for en massiv nydyrking, noe som har medført
at reindriften har mistet store områder. Dette hadde sammenheng med politikken på midten av
1970-tallet, hvor jordbruket fikk forbedret sine rammebetingelser, bl.a. med økte tilskudd til
nydyrking. Inngrep i beitearealer, så som grøfting av myrer til nydyrking er aktiviteter der
reindriften har hatt begrenset påvirkningskraft.
Det har etterhvert tilkommet tilleggsnæringer i jordbruket, bl.a. hjorteoppdrett, som medfører
inngjerding av store beitearealer samt sperring av flytte- og trekkleier.
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Skogbruk
Intensivt skogbruk i distriktet har ødelagt større deler av vinterbeitereservene gjennom at
gammelskogtyper med rikholdig lauvvekst fjernes. Snauhogsten fører til at tidligere
skjermede skogsbeiter åpnes opp. Skogene innehar også gode tidlig vår-/sommerbeiter i og
med at det her blir tidlig snøbart og grønt.
Skogsveibygging. Gir generelt god tilgjengelighet til utmarka med påfølgende økt aktivitet og
forstyrrelser.
Fritidsbebyggelse
• Campingplass og caravanplass på Sjåmoen.
• Sjøanlegget - et område med en massiv utbygging av skianlegg/alpinanlegg, etc. som
samlet gir et stort inngrep i et område hvor reindrifta har hatt skille- og slaktegjerde i
mange år.
• Gluggvatnet hyttefelt, Grane kommune.
• Storvatnet hyttefelt, Hattfjelldal kommune
• Storvatnet i Velfjord
• Spredt hyttebebyggelse i distriktet.
Problemet med hytter og tilrettelegging av nye hyttefelt samt camping- og caravanplasser er at
disse genererer økt ferdsel og forstyrrelser ikke bare i nærområdet, men også i nære
fjell- og utmarksområder. Store konsentrasjoner av mennesker medfører at reinen reagerer
med beitefravikelse, dvs. den trekker bort fra gode beiteområder. Reinen taper energi ved
stressende flukt og får mindre tid til beiting.
Ved hyttebygging og andre anlegg innen reindriftsområdet er det viktig at næringen blir
konsultert tidlig i prosessen.
Ferdsel og friluftsliv
Det vises til Lov om reindrift § 65.Ferdsel i område hvor rein beiter.
Arrangement og tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv i distriktet:
• Ski-/alpinanlegg på Sjåmoen. Bl.a. er det anlagt et løypenett for hundekjøring like
inntil gjerdeanlegget på Sjåmoen.
• Sjøbergmarsjen, nyetablert fra 1984, første uke i august.
Organisert ferdsel med oppmerkede turistløyper, bl.a. Sjøbergmarsjen, en minnemarsj
som går fra Austerfjorden til Eiterådalen gjennom oppsamlingsområdet for rein i
Vistenområdet.
• Trimkasser og andre organiserte aktiviteter.
• Småviltjakt og trening av jakthunder. Distriktet har god dialog med Statskog når det
gjelder områder for trening av jakthunder og i forhold til f.eks. utsatt jaktstart ved
samling av rein til høstslakt. Småviltjakta foregår over hele distriktet og kan føre til
forstyrrelser i parringstida, særlig når jakten foregår med hund. Kan føre til forsinkelse
i parringen, se pkt. 2.8.2.
Veier og jernbane
• NSB. Jernbanen følger Svenningdal- og Vefsnadalføret og deler distriktet på langs.
Sperrer flytte- og trekklei mellom årstidsbeiter på strekningen Grane – Mosjøen.
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•
•

Tap av beiteareal langs jernbanen.
E6 på østsiden av Vefsna.

På grunn av mange påkjørsler på jernbanen har Jernbaneverket et ønske om at reinflokken må
flyttes tidligere til vinterbeite ved kysten. Dette forslaget som griper inn i utnyttelsen av
beiteområder, er ikke forenlig med tradisjonell samisk beiteforvaltning. En slik flytting vil
dessuten kunne bidra til en forsterket konflikt i vinterbeiteområdet hvor det er mye dyrket
mark.
Flytting og reinens naturlige trekk:
Likeså vil flytting til vårbeite i vestre sijte bli en utfordring. På våren kan det fremdeles ligge
snø på i vårbeiteområdene, mens det er barmark i lavlandet. Da trekker reinen ned i dalføret
der også jernbanen går for å finne bedre beiter.
Vi forsøker å gjete reinen for å unngå at småflokker kommer onn på jernbanesporet. Likevel
skjer det reinpåkjørsler på jernbanen, som vi ikke klarer å forhindre. Dette fordi reinen følger
sine naturlige trekkveier. Når reinen kommer på jernbanesporet der det er mindre snø, stopper
de for å hvile og for å beite i grøftekanten ved sporet.
Primær løsning:
Reinbeitedistriktet har hatt store tap av rein som skyldes påkjørsel av tog på Nordlandsbanen.
Vi er i dialog med myndigheter og jernbaneverket for å få satt opp sperregjerder langs
Nordlandsbanen. Den strekningen i reinbeitedistriktet der det er påkjørt og drept mest rein, er
jernbanestrekningen Laksfors tunell til Mosjøen. Får vi på plass et sperregjerde på denne
strekningen av Nordlandsbanen vil tapstallene for rein drept av tog i Jillen-Njaarke rbd.
reduseres betraktelig.
Utbedring av E6, Brattås –Lien:
Reinbeitedistriktet har hatt god dialog med Veivesenet for å legge til rette slik at flytteleien
for rein vil bestå, slik at reinflokkene også i fremtiden kan flyttes på tradisjonelt vis mellom
østre og vestre sijte.
Under samme møter har også Jernbaneverket også deltatt, og det er kommet til enighet
mellom Reinbeitedistriktet og Jernbaneverket om tiltak for å hindre reinpåkjørsler i området
Brattås – Lien.
Motorisert ferdsel i utmark
Fra og med i år er det vedtatt å åpne et løypenett for fritidskjøring med snøscooter i Hemnes,
Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner. Distriktet har vært i dialog med de respektive
kommuner under saksbehandlingen, og kommunene har tatt hensyn til synspunktene som
distriktet har gitt uttrykk for med hensyn til åpning og stengning av løypenettet samt valg av
traseer.
Distriktet er av den oppfatning at selv med scooterløyper vil ikke all ulovlig kjøring opphøre.
Fra reindriftens side er det viktig at det avsettes midler til overvåkning av trafikken.
Distriktet anser seg å ha for liten erfaring til å komme med noen vurdering av opprettelsen av
scooterløypene i distriktet.
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Rovviltskader og tapsforebyggende tiltak
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har både gaupe, jerv og ørn innenfor sitt beiteområde. I tillegg
er det også observert bjørn og ulv i distriktet. Det er ingen tvil om at mye av
kjøttproduksjonen går tapt på grunn av fredet rovvilt.
Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland er nå under revisjon. Det legges opp til et klart skille
mellom beitedyr og rovvilt, noe som Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ser på som en umulighet.
Dette vil medføre en økt problemstilling mellom reindriftsnæringen og forvaltningen.
Sentrale myndigheter ønsker å løse denne konflikten gjennom økt bruk av forebyggende
tiltak. Dagens tiltak er stort sett knyttet til vår og kalvingstiden og fanger ikke opp de tap som
distriktet har resten av reindriftsåret. Fremtidige tiltak må tilpasses det enkelte
reinbeitedistrikt. Og må også i større grad få en lik byrdefordeling mellom distriktene slik at
yngling av rovdyr fordeles i hele reinbeiteområdet.

Motorferdsel i reinbeitedistriktet

Reindriftsnæringens tillatelse til bruk av motorkjøretøy/fartøy i utmark er hjemlet i
unntaksbestemmelsene i Motorferdselloven og i Reindriftslovens § 23.
Distriktet er avhengig av å bruke motoriserte kjøretøy i driften. Det brukes snøscooter,
motorbåt, barmarkskjøretøy motorsykkel/ATV og helikopter.
Snøscootere brukes på snødekt mark i alle deler av distriktet der det er kjørbart, også i
verneområder. Hver sijteandel har flere snøscootere fordelt på eier og reineiere tilknyttet
sijteandelen. Det kan være flere snøscootere i bruk samtidig. Etter behov er det i tillegg
innleid hjelp under arbeidsomme perioder.
Per i dag har hver sijteandel anledning til å skrive ut kjøretillatelse til de som engasjeres til
reindriftsarbeid. I tillegg skal kjøretillatelsene være attestert av distriktets formann/leder.
Under samkjøring eller kjøring sammen med reineier fra distriktet kreves ikke kjøretillatelse.
ATV brukes for det meste til frakt av gjerdematerial eller annet utstyr og eventuelt matrein
mv., men kan også brukes under samling/driving og gjeting av rein, også i verneområder.
Det er først og fremst reineierne knyttet til en sijteandel som bruker ATV og motorsykkel.
Dersom det er andre som kjører på oppdrag for en sijteandel, vil disse ha utstedt kjøretillatelse
underskrevet av sijteandelsleder og attestert av distriktets formann/leder.
Motorbåt brukes til fiske.
Helikopter brukes etter behov, særlig i forbindelse med samling høst og vår. Av og til også
ved samling til kalvmerking.
For å unngå unødvendig slitasje i terrenget, begrenses kjøringen til det som er mest
nødvendig. Det er etablert flere kjøre traseer innenfor distriktet. Disse er nedtegnet på
distriktets arealbrukskart og beskrives i egen tabell, se pkt. 8.2 og 8.3.
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Bruk av terrenggående barmarkskjøretøy, også i verneområder

Reindriftslovens §62, 2 ledd punkt 3:
«Bruksregler for terrenggående barmarkskjøretøy skal også gå fram av planen»
Reindriftslovens §23, 2. ledd:
«Bruk av terrenggående kjøretøy skal begrenses mest mulig, og skal så langt mulig foregå
langs faste løyper»
hoved traséer for barmarkskjøring

I Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt foregår bruk av terrenggående barmarkskjøretøy til transport
og personbefordring etter følgende traséer:
Trasé Beskrivelse av trasé

Tidsperioder

Merknader

3
4
5

Østre sijte*
Fra Åkervika, - Åkervikfjellet
Vesterbukt – Durriesjohka
Grunntjønna - Geittindskardet
Vesterbukt - Jamtvollan
Vesterbukt - Raudvatnet
Tvildal - Appfjell

6

Svartvassgården-Storvatnet

01.05-31.12

Faste installasjoner, flytting/merking,
personbefordring

7
8
9
10

Vestre sijte*
Grottekiosken - Øvre Gåsvatn
Dempa - Svenningskardet
Stavassgården-Feitskardet/Langskardet
Eiterådalen - Måsskardet

01.05-31.12
01.05-31.12
01.05-31.12
01.05-31.12

Faste installasjoner
Faste installasjoner
Faste installasjoner
Faste installasjoner

1

2

01.05-31.12
01.05-31.12

Faste installasjoner, flytting/merking
Faste installasjoner, flytting/merking

01.05-31.12
01.05-31.12
01.05-31.12

Fast installasjon
Fast installasjon
Faste installasjoner, flytting/merking

*Ut fra fremtidig drift kan det være behov for å legge til nye traséer, spesielt i vestre sijte,
men også i østre sijte ved opptak av tidligere merkegjerder/tanger.
Det vil imidlertid være kjøring utenfor disse traséer dersom det vil behov for det ved naturlig
reindriftsarbeid.
Hoved traséer for reindriftsarbeid – verneområder inkludert

Innenfor Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt foregår bruk av terrenggående barmarkskjøretøy til
samling, driving og kantgjeting i forbindelse med merking og slakting i nedenfor oppgitte
område. Det vil også brukes helikopter til reinsamling ved behov.
Det er vanskelig å fastsette hovedtraséer for gjeting/samling av reinen i distriktet. Under
praktisk reindriftsarbeid må det oftest tas raske beslutninger under arbeidets gang. Det
henvises derfor til kapitlet om beitebruk pkt. 2.
Område
1.

Beskrivelse av område
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Tidsperiode Merknader
01.01-31.12

Hele distriktet
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VEDLEGG: Kart over barmarks traseer/reindriftsveier og områder for barmarkskjøring
utenfor trase.

Verneområder
I ressursregnskapet for reindriften er Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts areal oppgitt til
4162 km2. Innenfor dette området er det etablert en nasjonalpark, ett landskapsvernområde og
17 naturreservater, som opptar 1226,5 km2 ca. 29,8% av distriktets areal.
Reindriften er en arealkrevende næring som er avhengig av alle beiteområdene i distriktet for
å kunne drive en økonomisk, økologisk og kulturell bærekraftig reindrift. I vestre del er
nasjonalparken og Straumen landskapsvernområde sammenfallende med reindriftens mest
sentrale beiteområder. I og med at det har vært god dialog mellom forvaltningsmyndighetene
og reindriften, er vernebestemmelsene ikke til særlig hinder for reindriften. Det gjelder også i
Strengivatnet naturreservat. I mange verneområder legger imidlertid forskriftene
begrensninger på reindriftens bruk ved at det må søkes om beitetillatelse, og at motorisert
ferdsel er forbudt både med snøscooter og da særlig barmarkskjøretøy. Det positive med et
verneområde er at de ikke blir utsatt for store fysiske inngrep som kraftutbygging eller
gruvedrift.
Distriktet forholder seg til verneintensjonene og går inn for et godt samarbeid med
forvaltningsmyndighetene slik at forskriftene nå og i fremtida ikke skal legge begrensninger
på reindriftens daglige virksomhet. Traséer og kjøring med barmarkskjøretøy vil bli beskrevet
i distriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
Oversikt over vernede områder i distriktet
Forvaltningsmyndighet: Lomsdal/Visten nasjonalparkstyre.
Kommuner

Verneområde

Link

Brønnøy,
Vevelstad,
Vefsn, Grane
Vevelstad

Lomsdal/Visten
nasjonalpark

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/200905-29-553?q-lomsdal

Straumen
landskapsvernområde

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/200905-29-552?q=straumen

Areal
km2
1102
32,4

Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Nordland.
Kommuner

Verneområde

Link

Grane

Fisklausvatnet
naturreservat
Raudvassåsen
naturreservat
Eidsvatnet
naturreservat
Reppen
naturreservat

http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000129

Bindal

Areal
km2
38,5

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/201102-25-22
http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000259

24,5

http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000210

0,21

19.1
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Bindal/Brønnøy Votnmyra
naturreservat
Brønnøy
Strengivatnet
naturreservat
Mosaksla
naturreservat
Storhaugen
naturreservat
Grønlidalen
naturreservat
Bøpøla
naturreservat
Sømna
Gjerdevatnet
naturreservat
Teisdalen
naturreservat
Amundgjerdslia
naturreservat
Skårfjellet
naturreservat
Vefsn
Herringbotn
naturreservat
Andås
naturreservat
Hattfjelldal,
Salomonbergan
Grane
naturreservat

http://faktaark.naturbase.no/veern?id=vv00000175 0,6
http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00002489

2,2

http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2000-1215-1469?q=Mosaksla
http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000227

0,3

http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000226

0,5

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/199712-19-1374?q=Bøpøla
http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000156

0,2

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/200012-15-1468?q=Teisdalen
http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000181

0,2

http://faktaark.naturbase,no/vern?id=vv00000209

0,4

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/198312-16-2002
http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00000183

2,0

http://faktaark.naturbase.no/vern?id=vv00003162

2,8

0,2

0,2

0,08

0,05

Forhold til tilgrensende reindrift.
I nord grenser Jillen-Njaarke mot Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, i øst mot
Byrkije reinbeitedistrikt og i sør mot Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt.
Utfordringer
Det er ingen naturlig grense mot Røssåga/Toven i nord og Voengel Njaarke i sør, slik at
sammenblanding under sommer og høst forekommer. Reinskilling skjer på høsten, før og etter
brunst når flokkene er samlet til slakting eller før jul når flokkene flyttes til kysten på
vinterbeite.

Revidering og vedtak av distriktsplanen

Distriktsplanen revideres og godkjennes av distriktsstyret hvert 5. år. Planen kan imidlertid
revideres oftere dersom særlige hensyn eller behov skulle tilsi at dette er nødvendig.
Jf. Reindriftslovens § 62, 4. ledd:
Kommuner, fylkeskommune og fylkesmann bør orienteres om planarbeidet og skal gjøres
kjent med hovedinnholdet i planen før den vedtas.
Kommuner, fylkeskommune og fylkesmann samt berørte nabodistrikter skal få tilsendt den
vedtatte planen.
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Særlige oppgaver ift. arealforvaltning

De administrative oppgavene ivaretas av styret for reinbeitedistriktet. I forhold til
arealspørsmål består arbeidet av bl.a.:
• saks- og styrebehandling, utarbeidelse av høringsuttalelser og gjennomføring av møter
ifm. enkeltsaker innen berørte kommuner og i forhold til fylkesmannen,
landbruksdirektoratet og andre myndigheter
• Gjennomgang og saksbehandling av arealdelplaner og kommuneplaner
• Møter og befaringer med bl.a. kommuner, Sametinget, kommersielle aktører,
konsekvensutredere og andre i arealsaker
• Forberedelse og gjennomføring av rettssaker og forhandlinger i arealspørsmål
• Etablering av gjeteordninger ift. innmark og tog
• Andre administrative oppgaver.
Presset på reindriftsarealene har vært økende i de senere årene, og har økt styrets
administrative oppgaver innen arealforvaltningen. I dag har ikke distriktet tilstrekkelig
økonomi til å sikre administrativ kapasitet til å følge opp alle nye og gamle saker som
omhandler arealinngrep og konsekvenser av disse.
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Kumulativ analyse av arealinngrep - sekundærobjekter
Bildene nedenfor viser dagens inngrepssituasjon for Jillen-Njaarke sijte, sortert etter ulike
inngrepstyper.

Bilde1 Boliger med tilknyttede bygninger (mørkegrønt) og fritidshus (lysegrønt), 750m påvirkningssone. Kilde: Protect Sápmi.

.
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Bilde 2 Påvirkning fra E6, inntil 1000m sone. Kilde: Protect Sápmi.

Bilde3 Selv om de fleste fylkesveger har mindre trafikk enn E6, har de distribusjonsverdi og påvirker beitemønster hos rein,
750m sone. Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde4 Kommunale veger ligger ofte parallelt med riks- eller fylkesveger og bidrar til større barrierer, 750 m sone. Kilde:
Protect Sápmi.

Bilde5 Private veger er mindre, men ofte de første veiene inn på inngrepsfrie områder. Påvirkningssone 500 m. Kilde: Protect
Sápmi.
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Bilde6 Barmarks løyper er sterkt stigende i antall. Løyper nyttes ofte sammen med hund, som er skremmende for rein. Sone
500 m. Kilde: Protect Sápmi.

Bilde7 Jernbanen går parallelt med E6 og skaper stedvis store barrierer som utgjør fare for både folk og dyr. Sone 1000 m.
Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde8 Svarte streker viser 22 kV kraftlinje. 50 m sone. Kilde: Protect Sápmi.

Bilde9 Rødt viser 66 kV kraftlinje. 1000m sone. Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde 10 132 kV kraftlinje. 1500m sone. Store linjer krever større verktøy, ofte i form av helikopter til vedlikehold. Kilde:
Protect Sápmi.

Bilde11 420 kV kraftlinjer. 2500m sone i driftsperiode. Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde12 Blå farge viser vannkraftverk. Vannmagasiner påvirker i form av tapt reindriftsland og usikker is med økt risiko for
folk og dyr. Sone for dam: 0 m. For kraftverksbygninger 750m (som for andre bygg). Kilde: Protect Sápmi.

Bilde13 Flyplass påvirker i en sone på 3000m. I tillegg kan også flyging, spesielt lavtflyging som småfly og helikopter påvirke
reindrifta. Det er likevel valgt å kun vurdere flyplassen i dette tilfellet. Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde14 Brønnøy Kalks dagbrudd ved Akselberg er en barriere i flyttelei til Sømna. Merket brunt. Kilde: Protect Sápmi.

Bilde15 Grus og pukkuttak med sine steinknuserier skaper mye støy. Påvirkniingssone 1000m. Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde16 Turløyper til rekreasjon for mennesker, kan også ha uheldige virkninger på bl.a. dyrelivet. Sone 1000m. Kilde: Protect
Sápmi.

Bilde17 Hundekjørertrase i rosa farge. Rein trekker unna. Sone 1500m. Kilde: Protect Sápmi.
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Bilde18 Skuterløype i lilla farge. Sone 1000m. Påvirker kun i perioden disse er åpne. Kilde: Protect Sápmi.

I tillegg kommer andre aktiviteter som f.eks. oppdrettsanlegg som kan påvirke rein fra å
oppholde seg i strandsonen. Jordbruket er stort sett sammenfallende med andre arealinngrep,
som bygninger og veier. I forhold til jordbruk finnes det ordninger for forebyggende tiltak,
f.eks. inngjerding av innmark og avtalte gjeteordninger. Salg av hyttetomter og etablering av
hyttefelt innebærer betydelige inngrep, disse fremgår av det første kartet ovenfor.
Andre aktiviteter er alpinanlegg, jakt, fiske og skigåere/løyper som isolert sett ikke betyr så
mye, men som samlet og i kombinasjon med hverandre og med øvrige inngrep gjør det stadig
vanskeligere å finne områder der rein uforstyrret kan finne beite og oppholde seg.
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Kumulativ situasjon 2019

Kartet nedenfor oppsummerer den kumulative arealinngrepssituasjon i Jillen Njaarke
reinbeitedistrikt pr. i dag.

Bilde 19 Kumulativ arealinngrepssituasjon Jillen Njaarke i 2019. Kilde: Protect Sápmi.

Fremtidige arealinngrep, sekundærobjekter

Det utrederne kjenner til av mulige planlagte, fremtidige inngrep Øyfjellet vindkraft er
primært innenfor vannkraft. Det gjelder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Neverdalselva kraftverk
Grytåga har konsesjon for større regulering
Dagslått småkraftverk
Ådalen småkraftverk
Fjelldalselva småkraftverk
Vikdalen småkraftverk
Stikkelvika kraftverk

De nevnte kraftverk ser ut til å komme stort sett innenfor eksisterende påvirkningsområder,
noe som innebærer at de kumulative effekt vil øke ytterligere i disse områdene. En nærmere
analyse av fremtidige objekter som primærobjekter vil avdekke disse konsekvensene, men det
ligger utenfor denne utredningen.
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Utover kraftverkene har distriktet opplyst at det kan foreligge planer om flere hytter og
utvidelser av hyttefelt innenfor reinbeitedistriktet, samt en mulig utvidelse av Brønnøy kalk.
Konsekvensene av disse eventuelle utvidelsene er heller ikke analysert grundig. Men vi ser at
disse vil øke effektene ytterligere, i kombinasjon med allerede etablerte inngrep.

Arealinngrep i forhold til sesongbeiter

I distriktsplanen er sesongbeiter og flyttemønstre beskrevet, jfr. distriktsplankapittelet
ovenfor. Distriktets reindriftsfaglige gruppe har i tillegg gitt utfyllende informasjon, særlig om
arealinngrepenes påvirkning og om strukturendringer i distriktet. En viktig strukturendring er
at flere sijteandeler ble avviklet i 2012 i vestre sijte. Dette innebærer ikke opphør av
distriktets beiterettigheter og beitebruk i området. Slike interne strukturendringer og mengden
arealinngrep henger ofte sammen fordi reindriften tvinges til å tilpasse seg. Likevel endres
ikke det faktum at det er distriktet som helhet som innehar beite- og driftsrettighetene, og som
fortsatt bruker og forvalter områdene.
Samisk reindrift er basert på at rein lever året rundt på utmarksbeite. Reinflokken er prisgitt
uforutsigbare værforhold og variasjoner i tilgang og kvalitet på beite, mellom sesonger og
mellom år. Gjennom de mest kritiske periodene har reinen et stramt energibudsjett til de
basale livsprosessene, og da er ro meget viktig. Reinen er tilpasset det skiftende miljøet ved at
beiteopptak veksler med variasjonene i plantedekket gjennom året. Også appetittregulering,
fettlagring og evnen til å utnytte ulike typer landskap varierer. Variasjonene i levevis er
knyttet til reinens trekk mellom ulike beiteområder, både i form av regionale trekk mellom
sesongbeiter, intermediære trekk og lokale trekk innenfor samme beiteområde.
Tross tilpasningsevne til et skiftende miljø er reinen likevel meget sårbar for
miljøforandringer som fysiske arealinngrep, forstyrrende aktiviteter og klimaendringer.
Reindriften har tradisjonelt operert med 8 ulike årstidsbeiter; vinter, vårvinter, vår,
forsommer, sommer, høst, brunstperiode og høstvinter. Hver periode er like viktig.
Oppsummert kan man si at om vinteren er oppholds-ro viktig for å spare energilageret, om
våren er uforstyrret landskap viktig med hensyn til kalving, simlene skal jo samle energi til å
die kalven gjennom vår, sommer og høst. Om sommeren skal nye energilager bygges og om
høsten skal reproduksjonen sikres.
Derfor er det faglig interessant å se de kumulative arealinngrep i forhold til ulike sesongbeiter.
I kartene er åtte sesonger slått sammen til fire. Det gir ikke et like detaljert bilde som en mer
finmasket analyse ville gi. En sammenslåing av årstider medfører risiko for at konsekvensene
undervurderes, fordi gjensidige utfyllende nisjebeiter – og arealinngrep i disse - ikke
reflekteres. Men man får likevel et inntrykk av hovedutfordringene, og hvor eventuelle mer
spesifikke beite- og årstidsanalyser burde gjøres:
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Vårbeite

Bilde 20 Kumulativ situasjon 2019 i forhold til vår. Kilde: Protect Sápmi.

Sommerbeite

Bilde 21 Kumulativ situasjon 2019 i forhold til sommer. Kilde: Protect Sápmi.
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Høstbeite

Bilde 22 Kumulativ situasjon 2019 i forhold til høst. Kilde: Protect Sápmi.

Vinterbeite

Bilde 23 Kumulativ situasjon 2019 i forhold til vinter. Kilde: Protect Sápmi.
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Av kartene ser vi at inngrepstrykket er høyest på vinterområdene og vårområdene, allerede før
Øyfjellet-utbyggingen. Høstområdene er påvirket noe mindre, og sommerområdene er minst
belastet. Generelt sett er inngrepsnivået likevel høyt i distriktet.
Flyttleier, dvs. tilgang mellom de ulike sesongområdene er også grunnleggende. Særlig er
trekkveiene på og flytt leiene til/fra minimumsområdene viktige i analysesammenheng, dvs.
hvordan vindkraftverket – som kommer på toppen av ovennevnte arealinngrep - påvirker
disse. I tillegg er oppholdsområder og oppsamlingsområder viktige. Dette omtales nedenfor.

Analyse av primærobjektet – Øyfjellet vindkraftverk
Beskrivelse av vindkraftverket

I MTA-planen for Øyfjellet vindkraftverk 23 er beskrivelsen slik:

«Øyfjellet vindkraftverk ligger i Vefsn kommune i Nordland, like vest for Mosjøen.
Konsesjonsområdet dekker et areal på 48,1 km2. Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det
etableres et vindkraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende
transformatorstasjoner inne i konsesjonsområdet.
Denne MTA er skrevet før endelig valg av turbin. MTA legger derfor til grunn et maksimalt
turbinutlegg. Endelig turbinutlegg vil enten bli som her beskrevet eller noe redusert for en
eller flere faktorer som antall, fysisk størrelse, støy med mere. Kun installert effekt per turbin
kan evt. bli noe økt, men altså innenfor de ytre rammer som her er angitt. MTA beskriver et
turbinutlegg med 75 stk. 5,3 MW turbiner med 120 m nav høyde og 160 m rotordiameter,
total installert effekt 400 MW.
Atkomstveien kommer opp i området fra sør. Det er laget en separat del-MTA for
atkomstveien. 10 km 132 kV nettilknytning fra Tverråga/atkomstveien til eksisterende Marka
trafo er også omfattet av konsesjonen til Øyfjellet vindkraftverk. Det er laget en separat delMTA for nettilknytningen.»

Generelt om flyttleier og trekkleier
Vurdering av reindriftsområder og sesongbeiter gir ikke alene det helhetlige bilde. Man må
også vurdere hvor arealinngrep er planlagt i forhold til flyttleier, fordi disse er sentrale for
hvordan ulike landskap knyttes sammen og anvendes. Flyttleier er et av de viktigste grunnlag
for opprettholdelse av en tradisjonell, nomadisk næring og levemåte. Flyttingene både mellom
ulike arealenheter i landskap som brukes i sammenheng og ikke minst mellom ulike
sesongbeiter, er sentrale. Rein og reinflokker er nemlig meget nøye med å følge etablerte
flyttleier som dyrene har vennet seg til å bruke. Hvis disse skal forandres, må man bruke
mange år på avvenning av etablerte flytteadferd og tilvenne dyrene til nye flyttleier. Det sier
seg selv at dette er meget tid- og ressurskrevende. Ofte er det ikke mulig å endre flyttleier i et
område i det hele tatt, fordi disse er jo tilpasset naturen, terrenget og klimaet.
Ofte kan det være flere flyttleier i et område. Disse utfyller hverandre og bruken kan variere
fra år til år, avhengig av bl.a. vær-, vind- og isforhold. Flyttleier er sentrale for å forstå driften
og arealbruken, særlig hvordan de ulike landskap brukes i en helhetlig sammenheng.
23
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Kritiske suksessfaktorer og reindriftsmessige utfordringer ved bruk av de ulike flytt leiene er
vanligvis identifisert gjennom erfaring i ulike årstider og ved ulike vær- og klimaforhold.
Påvirkningene på lysforhold, snø og beiteforhold er ofte sentrale.
De fleste flytt leiene er gamle og etablert i henhold til reinens naturlige bevegelser i det
angjeldende terreng i angjeldende årstid. På mange måter kan man si at reinen selv har valgt
sine flyttleier.
I forhold til arealbrukskartene er det viktig å vite at flyttleier er skjematisk inntegnet og er
ikke en faktisk beskrivelse. Flytteleier varierer i bredde fra år til år og brukes i sammenheng
med oppsamlingsområder og overgangsbeite mellom årstidsbeitene. Flytting skjer jo normalt i
kombinasjon med opphold, beiting og hvile, ofte – men langt fra alltid - markert som
utvidelser av flytt leien. Flyttetempo vil variere, og kan ta inntil flere uker avhengig av vær,
føre, snøforhold, beiteforhold og flokkens samlingsgrad. Med samlingsgrad menes hvor
samlet flokken er før flytting. Det er ikke alltid mulig å samle hele flokken før flytting, slik at
noen flokkdeler flyttes senere. Samlingsgrad avhenger av driftsforholdene de ulike år.
Flokkstørrelse er ikke den mest relevante faktor for flyttetempo, ofte er det slik at mindre
flokker er mer tids- og ressurskrevende å flytte. Særlig styring er vanskeligere med en mindre
flokk, spesielt i krevende terreng med dalfører, passasjer og barrierer. Det viser
reindriftserfaringene.

Nærmere om flytt leiene i området
I kartet nedenfor, hentet fra arealbrukskartene, er flytt leiene markert med gult, trekkleier med
rødt og konsesjonsområdet med grønt.

Bilde 24 Flyttleier og trekkleier gjennom konsesjonsområdet.
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Det går to flytteleier gjennom konsesjonsområdet og en tredje på sørvestsiden over
Hundålvatnet. Hundålvatnet er regulert jf. sekundærobjekt nr. 2, se vedlegg.
Reguleringshøyde er 25 m, hvilket er meget høyt og påvirker sterkt isforholdene på
flyttetidspunktene.
Analysen av dette sekundærobjektet viser at det er stor risiko med hensyn til flytting på grunn
av dårlig is. Usikker is vanskeliggjør flytting fra høstbeite til vinterbeite. Dårlig is kan føre til
drukning av reinflokken dersom panikk oppstår på høst-vinter. Klimaendringene vi er inne i
vil øke disse problemene i årene som kommer. Utrederne ser det som tvilsomt at denne flytt
leien i det hele tatt kan anvendes i årene som kommer, ut ifra en risikovurdering.
Reindriftsfaglig ser vi at flytting langs vannet ikke er mulig fordi tverrdaler på både øst- og
vestsiden av vannet tvinger flytting ut på vannet på førjulsvinteren. Med stadig mindre snø,
vil isen ikke bare være mer usikker, men oftere også i tillegg være blank, noe som gir
problemer med i det hele tatt å få reinflokkene ut på isen. I forhold til våren er erfaringene at
det oppstår sprekkdannelser og nedsenket blank, is på Hundålvatnet. Dette er meget farlig,
særlig hvis sprekkene dekkes av tynne snølag og ikke er synlige.
Dette betyr økt avhengighet av de to flytteleiene over Elvdal, Heifjellet og Sørgardsfjellet –
det vil si de områdene hvor Øyfjellet vindkraft planlegges bygget. Reinbeitedistriktet har
greid å håndtere utbyggingen av Hundålvatnet, fordi man hadde alternative flyttleier over
Øyfjellet de år flytt leien over Hundålvatnet ikke kan benyttes. Med utbygging på Øyfjellet
forsvinner de alternative flytt leiene. Den kumulative effekt av vannkraftutbygging og
vindkraftutbygging i dette området er at normal flytting ikke lenger kan gjennomføres.
Forskningen tilsier stor unnvikelse i normale beitesituasjoner, opp til 5 km både i anleggs- og
driftsfasen når det gjelder vindkraftverk. Spørsmålet er om det mulig å flytte gjennom
vindkraftanlegget i de angjeldende tidsperioder, dersom treffende avbøtende tiltak finnes.
Etter utredernes reindriftsfaglige vurdering er det stor usikkerhet om dette lar seg gjøre. For
det første når reinflokkene kommer opp fjellsiden på Øyfjellets sørøstside, hvor topografien
allerede er krevende, så er det stor sannsynlighet for at synet, lyden og skyggekast og lys fra
vindmøllene vil skremme reinen til å snu.
Hvis reinen snur vil de raskt komme ut på jernbanen. Påkjørselsrisikoen vil øke dramatisk.
Samisk språk som tradisjonskunnskap innehar et eget begrep som heter spálkat. I dette ligger
at reinen på grunn av en hendelse, permanent begynner å unngå bestemte områder. Hvis dette
reindriftsfaglig kjente fenomenet skulle oppstå, vil en tilvenning være nærmest umulig og
flytteleien vil være ødelagt for denne generasjonen av reinsdyr.
Hvis man mot formodning skulle få flokkene opp, så vil vindmøllene gjøre at områdets
oppsamlende funksjon for rein, slik den er i dag, vil opphøre. Man må huske på at
reinflokkene da allerede har passert tre kritiske hindre; E6, jernbane og elva Vefsna. Etter
slike stressende passeringer trenger flokken å roes ned, hvile og beite før videre flytting.
Hvilepause og oppsamlingskapasitet gjelder også for menneskene som arbeider med rein.
Oppsamling er viktig ikke bare på grunn av hvile- og beitebehov, men av hensyn til
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baktroppene av reinflokkene som kan være flere dager unna - avhengig av opprinnelig
samlingsgrad.
Med vindkraftparken forlenges det kritiske område til en lang sammenhengende avstand. Det
er stor risiko for at avstanden blir så stor at den blir reindriftsfaglig uhåndterlig. Det er
tvilsomt at man klarer å holde kontrollen over flokken og flokkdelen, og meget sannsynlig at
noen reinflokker snur eller drar i uhensiktsmessige retninger.
Allerede i dag er inngrepssituasjonen problematisk i tilknytning til dette området, det vitner
det store antall påkjørsler av rein på jernbanen og E6. Særlig oppstår det problemer når
klimaforholdene låser beitene lenger oppe i fjellet på østsiden av jernbanen om høstvinteren.
Dette skjedde eksempelvis i førjulsperioden i 2017.

Øyfjellområdets oppsamlende funksjon

På grunn av varierende samlingsgrader ulike år er velfungerende oppsamlingsområder av
ulike størrelser, i nærheten av flytt leiene, avgjørende for en vellykket flytting. Særlig for
dette distriktet er slike områder kritiske, fordi man på flytting til vinterbeitene må passere
livsfarlige arealinngrep for rein som går parallelt i nord-sør retningen. Fra naturens side er her
også en naturlig hindring i form av elva Vefsna, som nevnt ovenfor.
Ut fra samtale med distriktets reindriftsfaglige utvalg, særlig beskrivelsen av
reindriftsarbeidet, konkluderer utreder med at reindriftsfaglig har Øyfjellet også en mer
ekstensiv, oppsamlende funksjon (“čoahkkananbáiki”). Ved bruk av reindriftsterminologi
fremstår slike funksjoner som selvsagte, fenomenet har jo et eget, tilhørende samisk
begrepssett. Denne type oppsamlingsfunksjoner er ikke markert på arealbrukskartene, selv om
disse er sentrale i samisk, nomadisk reindrift.
På kartene er kun flyttleier, trekkleier, mindre oppsamlingssteder («bisanansajit”) og
sesongbeiter inntegnet. Antakeligvis mangler “čoahkkananbáikkit” på kartene fordi dette er
mer spesifikke reindriftsfaglige fenomener, en type “kompromissområde” mellom landskap,
reinen og mennesket, som ingen har bedt distriktene om å spesifisere. Det er nok slik at reinen
har selv valgt ut slike oppsamlende landskap, på samme måte som flyttleier, og mennesket har
tilpasset sitt arbeid med reinen til dette. Slike landskap har for eksempel en “beroligende”
effekt på reinen, nesten semidomestiserende effekter under gitte forhold på enkelte
dyrekategorier, selv om beiteforholdene kan være skrinne til tider Slik sett er den
adferdsskapende verdi slike områder har på flokken meget høy, noe som har stor betydning
for resten av året, også for den videre flytting.
På flytting til vinterbeite er særlig Elvdal og Elvdalsfjellet, samt Heifjellet og Sørgardsfjellet
viktige. Om våren kommer man først til Sørgardsfjellet og så til Heifjellet, før man kommer
til Elvdalsfjellet. Beiteforholdene er imidlertid gode, særlig på vestsiden mot Vikdal, er det
meget gode forhold for beiting både tidlig vinter og om våren. Dette er også viktige
oppsamlingsområder fordi flokken flyttes sjelden helt samlet i denne perioden. Fjellområdene
styrer flokkene dit, men pga. bl.a. kupert terreng og god beiteutnyttelse vil flokkene naturlig
nok ikke flyttes helt samlet.
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Et område som i dag har en samlende virkning, dvs. et område som «holder på» reinflokkene,
vil dermed få en spredende funksjon. Reindriftsfaglig er dette katastrofalt. Under
høstvinterflytting er det korte dager på grunn av at mørketiden i de nordlige deler av landet. I
tillegg kan værforholdene på denne årstiden, særlig i disse høyereliggende vindfulle
områdene, være ytterst krevende både for rein og mennesker.
Hovedspørsmålet er imidlertid om det i det hele tatt er mulig og tilrådelig å ferdes med rein
innenfor vindkraftområdet i anleggsperioden og driftsperioden. Utreder tviler på at dette er
tilrådelige, særlig når isdannelser oppstår.

Barriereeffekter, ledeeffekter og unnvikelseseffekter
Nedenfor er et kartbilde av det planlagte arealinngrepet:

Bilde 25 Blå strek østover er ny 132kV kraftledning Middagseidklumpen - Kleivan – Marka. Ny adkomstvei til vindkraftverket
er markert med rød strek. Grønne streker viser internveier og grønne punkter markerer vindmøller. Røde punkter markerer
transformatorstasjoner. Det legges opp et dobbelt 132 kV bryterfelt i eksisterende Marka transformatorstasjon.

Tilknytningslinjen vil ha en viss barriereeffekt i et område som allerede er tungt belastet med
arealinngrep, blant annet jernbanen og E6. Med treffende tiltak vurderer utreder at
konsekvensene av tilknytningslinjen i forbindelse med reinflyttingen kan være håndterbare for
distriktet. Blant annet er en undergang under jernbanen under planlegging, men flytting her
betinger helikopterbruk. Kraftlinjene vil imidlertid hindre helikopteret på deler av drivingen.
Her må det supplerende tiltak til for å sikre en forsvarlig kryssing med reinflokken, bl.a.
ekstra bakkemannskap i tillegg til helikopter.
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Kraftlinjen går i et område hvor det er viktige trekk for dyr og rein. Spørsmålet er om traseen
kan gå lenger nord, nærmere byen, og ikke langs eksisterende trase. En slik traseendring ville
hjulpet reindriften.
Av kartet ser vi at adkomstvegen sammenfaller delvis med flyttelei og oppholdsområde,
markert med utvidelse. Utreders vurdering er at vegen ikke hindrer flytteleien ved
trafikkstans, men vil begrense områdets funksjon som oppholdsområde. Forutsetningen for at
veien ikke skal hindre flytt leien, er at området beholder statusen som flyttelei selv om vei
etableres. Området er et skogsområde. Muligens må det gjøres noen fysiske tilpasninger her,
det må avtales med reinbeitedistriktet.
Internt veinett som etableres i vindkraftområdet vil kunne ha to effekter, i tillegg til
unnvikelseseffekt;
-

Ledeeffekter
Barriereeffekter

Med ledeeffekt menes at reinen kan til en viss grad følge veinettet, men siden veiene sprer seg
til hver enkelt vindmølle vil ledeeffekten gi en spredningseffekt for reinflokken. Vegbygging i
bergområder innebærer ofte sprengning, noe som medfører skarpe steiner i vegkanten og
spredt ut over området. I tillegg til at steinlaven tapes, kan skarpe steiner være farlig for rein,
samtidig som det vanskeliggjør kjøring for reingjeterne for å holde kontroll.
Med barriereeffekter menes at enkelte steder vil vegen få høye kanter, enten opp til eller ned
fra vegen. Det vanskeliggjør naturlig kryssing. På våren når vegene brøytes, risikerer man
store brøytekanter opp til flere meter. Disse har store barriereeffekter, men også
uhensiktsmessige ledeeffekter.
Den ene transformatoren er som vi ser plassert midt i flytteleia. Den vil bidra til å stoppe rein
og/eller å lede reinen feil vei, dersom man skulle prøve tradisjonell flytting gjennom området.

Primærobjektets påvirkningsområde
Nedenfor vises påvirkningsområdene, skraverte felt, i anleggsperiode og driftsperiode. Både
rein, reinflyttingen og øvrig arbeid med rein vil bli direkte påvirket. Arbeidet med rein kan
eksempelvis også bli påvirket i en enda større soner, som følge av dominoeffekter. Det er ikke
illustrert på kartet.
Påvirkningssone på vei og kraftlinje betyr ikke at det aldri vil være rein innenfor sonen, de
tammeste bukkene kan f.eks. oppholde seg langs veier. I moderne, strukturerte reinflokker er
imidlertid bukkeandelen presset ned.
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Bilde 26 Skraverte felter viser vindkraftanleggets påvirkningsområde på reindrifta under anleggsfasen. Sone 5 km på
vindkraftverk, sone 3 km på anleggsvei og sone 2,5 km på linje.

Bilde 27 Vindkraftverkets påvirkningsområde i driftsfase. Sone 5 km på vindkraftverk, sone 1 km på tilknytningsvei og sone
1,5 km på kraftlinje.
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Nyere forskning viser at effekter for anleggsfase og driftsfase ikke endres for selve anlegget 24.
På vindmøller tilsier dette at påvirkning ikke avtar i driftsperiode. Vindmøllene vil jo rotere
og være meget synlige på lang avstand, særlig i klarvær. I tillegg er det jo skyggekast ved
solskinn, lys når det er mørkt (blinkende pga. propellrotasjon) samt lyd fra møllene.
Døråpnereffektene vil også være større i driftsperiode enn i anleggsperiode.
For vei og tilknytningslinje vil virkningene imidlertid avta noe under driftsfasen. Det viser
både forskning og tradisjonell kunnskap. Selv om unnvikelse avtar, påvirker det imidlertid
landskapet, arbeidet med rein og produksjonen. Ofte henger avtakende unnvikelse sammen
med en stor gjete- og jageinnsats (mot linjene), som må legges inn.
På bakgrunn av samtaler med styret i reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga, som har relativt lang
erfaring med vindmøller, vil påvirkning også være resultat av topografien rundt anlegget.
Erfaringen deres er at unnvikelsen i stor grad er koblet til synlighet. I klarvær er unnvikelsen
større, mens når det er tåke virker unnvikelsen å avta noe. I noen tilfeller kan påvirkningen
være mer enn 5 km, mens f.eks. i dalfører og i tett barskog er synligheten – og dermed
påvirkningen – noe mindre. Bildet ovenfor hensyntar ikke det.
Tradisjonell flytting gjennom slike områder er det ikke så mye erfaring med, som utreder
kjenner til. Men reineiere som utreder har snakket med og som har erfaring med vindmøller
både i Finnmark og i Troms, sier at de ikke tror slik gjennom-flytting er mulig.
Utreder antar ut fra en reindriftsfaglig vurdering, basert på egen erfaring med reinflytting både
vår og høst og samtaler med reineiere i andre distrikter som har vindmøller, at dersom
flyttleier i nærheten av vindkraftverk går gjennom tette barskogområder, gjerne kombinert
med en spesiell snø kvalitet («sievlla») i skogene på flyttetidspunktet, vil en flytting med mye
maskinell innsats kunne gjennomføres nærmere enn 5 kilometer.
Dette forutsetter imidlertid at man får flokken til å «ruvgalit», dvs. at reinen går «i tog». For å
oppnå dette, må flere særegne forhold stemme samtidig. I tillegg vil en uheldig «sving» i
fronten, f.eks. ett sensitivt enkeltdyr, i en slik flokk kunne ødelegge for en kontrollert forbi
flytting, og det er lett å miste kontrollen over flokken. Det er blant annet pga. nevnte
snøforhold ikke så enkelt å komme seg fram med f.eks. snøscooter heller, for å styre flokken.
Om høsten, på barmark og i perioder med lite snø, vil en slik samlet flytting etter utreders
reindriftsfaglige vurdering vanskelig la seg gjennomføre i dette vindkraftområde. Da er det
ikke snøforholdene «tilretteleggende», og reinen har også en annen, litt «villere» adferd på
denne årstiden. Kontroll over rein og reinflokker på barmark er også generelt mye
vanskeligere enn på snødekt mark. Selv uten arealinngrep er det krevende å kontrollere
reinflokkene på denne tid av året. Topografien vil også ha mye å si, og hva reinen er vant til i
dette området. Vanskelig topografi vanskeliggjør kontroll og styring, og det vet også reinen.
På Øyfjellet er det ikke slik tett skog, som vil være en nødvendig forutsetning. Topografien er
også krevende. Også snøkvalitet og snødybde er det usikkerhet om med tanke på å sikre
https://doi.org/10.1002/ece3.4476. Publikasjon fra Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) 4.9.18 ved Anna
Skarin og Per Sandstrøm, SLU, og Moudud Alam fra Högskolan Dalarna.
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ovennevnte adferd. På befaring med helikopter ble det tvert imot konstatert at dette er et alpint
fjellandskap, uten skog oppe som kan hindre sikt til møllene. Området er også vindfullt, noe
som tilsier at her vil vinden ha blåst bort mye snø. Dermed vil snøen som en «temmende
faktor» i dette området være begrenset fra naturens side.
Det gjør at reinflytting her nok vil være forbundet med tilnærmet uhåndterlige utfordringer,
hvis den skal gjennomføres slik som i dag med et vindkraftverk i området.

Primærobjektet i forhold til ulike årstidsbeiter
Påvirkning vinterbeite

Bilde 28 Vinterbeiteområde sone 5, som flyttveiene fører til/fra.

Flytteleiene omtalt tidligere, leder til et vinterbeiteområde med relativt lite forstyrrelser
sammenlignet med de øvrige, fire vinterbeitesoner, jfr. den kumulative analysen. Anslagsvis
20- 30% av det reelle vinterbeite vil bli avskåret hvis flytting til og fra umuliggjøres. Samtidig
er dette vinterbeite (sone 5) et område hvor det er lite konflikt med jordbruk og øvrig
lokalbefolkning fordi det er relativt lite arealinngrep der. Den kumulative effekt av å ikke
kunne utnytte dette området er at de øvrige områder må benyttes mer. Der er
konfliktpotensialet med jordbruk og lokalbefolkning større. I tillegg vil disse slites i altfor stor
grad, noe som over tid medfører at dette ikke lenger er bærekraftig jfr. modellen om
bærekraftig reindrift i den reindriftsfaglige teoridelen innledningsvis
Distriktets reindriftsfaglige utvalg har også opplyst at man de senere år har begynt å bruke
Øyfjellet med tilknyttede områder også som vinterbeite. Det henger sammen med
arealinngrep i vintersone 1 – 4 og strukturendringer i distriktet. Distriktet er delt inn i
vinterbeitesoner, som eneste distrikt i Nordland. Delingen kom gjennom den nye
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distriktsinndelingen i 1999, etter vedtak i Reindriftsstyret. Det var da gamle Brurskanken
reinbeitedistrikt og Brønnøy/Kvitfjell reinbeitedistrikt ble slått sammen. Tanken var en
fordeling av vinterbeitet mellom de to opprinnelige distrikter.
Men i bruksreglene er denne delingen opphevet, beitene skal kunne brukes av alle i distriktet
og er nå innarbeidet.

Bilde 29 Den kumulative arealinngrepssituasjonen per i dag, brun farge, sett i forhold til totale vinterbeiteressurser, blå
farge. Lyseblå er gjenværende, uberørt vinterbeite. Det skraverte feltet viser Øyfjellet vindkraftverk i anleggs- og
driftsperiode.

Vi ser av den kumulative analysen at store deler av vinterbeitene er belastet med arealinngrep,
se den mørkeblå delen av kartet. I de sørvestlige deler er det større konflikt med jordbruket.
Vinterbeite sone 1 og 3 er de største landbrukskommunene i Nord-Norge. I tillegg er det slik
at å flytte fra sone 1 og 3 på våren rundt 15. april betinger at vinterbeitesone 2 og 4 er
tilgjengelig. Flyttingen må nemlig skje gjennom 2 og 4, og snøforholdene er avgjørende for
tilpasningen.
En situasjon der distriktet blir avskåret fra å benytte sone 5, som er lengst nord, vil ikke være
bærekraftig på sikt. En flytteløsning til og fra må derfor sikres.
Klimaendringer medfører at Øyfjellet og de tilknyttede fjellene i større grad også kan benyttes
til vinterbeite i fremtiden, som jo fra før er en minimumsfaktor. I fagrapporten gjengitt i
MTA-planen for planområdet 25 fra er vurderingen at «Det er først og fremst vinterbeitene som
25

Pkt. 11.2, side 47 i MTA-plan av 6.5.19 fra Multiconsult.
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er minimumsfaktor i distriktet og dermed er attraktive å benytte.» Vi deler denne vurderingen
med hensyn til vinterbeite.
Siden vinterbeite er minimumsfaktoren, vil vi påpeke at det påfølgende vårbeitet blir enda
mer betydningsfullt ut fra en minimumsfaktortilnærming basert på en reindriftsfaglig
vurdering. I år med krevende snø- og isforhold må flokken tidligere inn på vårbeiter, og med
økte klimaendringer øker behovet for dette.
Muligheten til å benytte Øyfjellet og tilhørende landskap til tidligvinterbeite og
senvinterbeite, og at flytt leiene til og fra sone 5 avskjæres av utbyggingen, er dramatisk.
Mindre arealmessig fleksibilitet oppstår og dette gir en betydelig høyere drifts- og
klimarisiko. Utreder har også vurdert om arealbruken kan endres slik at andre områder kan
brukes som vinterbeite, for eksempel med å beite på østsiden av Vefsna. Snø- og isforhold og
varierende temperaturer som medfører ising av beitene, gjør imidlertid dette helt uaktuelt.
I tillegg er distriktet avhengig av å «time» ankomsten dit, dvs. til områdene øst for jernbanen
og E6. Man bør jo ikke benytte kalvingsområdet før kalving, slitasjen på beite, dyr og
mennesker, dvs. driftsforholdene i sum, blir for krevende.
Et viktig prinsipp for optimal beitebruk i dette området er ifølge distriktslederen, som har lang
erfaring med reindrift i dette området, at man skal spare de beste beitene til disse faktisk
trenges. Med beste beiter menes at snøforhold og andre forhold er minst risikable. Det betyr at
man skal holde flokken på de «nest beste beitene» så lenge som tilrådelig – for å ikke komme
inn på de beste beitene for tidlig og «spise av det sikre lageret» før tiden. Særlig er det viktig å
spare beitelageret til beiteforholdene blir særlig krevende.
Et viktig poeng ifølge distriktslederen er at klimaendringene som erfares gjør det enda
viktigere å benytte det nest beste beitet, og spare de beste til de virkelig trenges. I samisk
filosofi er reindriftsåret delt opp i 8 årstider, slik at overgangene mellom disse blir enda
viktigere å fokusere på i utøvelsen av reindriften.
Etter utreders reindriftsfaglige vurdering av området, og distriktet som helhet, er det ingen tvil
om at en slik beitebruk som distriktslederen beskriver er det mest rasjonelle for en langsiktig
overlevelse for reindriften.
På snø kan det nemlig også oppstå «tråkkskader», dvs. at tråkk i mildvær (“njáhcu”) kan gjøre
snøen hard som asfalt («čiegar, čiegarduvvo”) når det blir kaldere. Med innsikt om
snøkvaliteter gjennom fagbegreper om disse i forbindelse med reindrift, blir det enda mer
opplagt at distriktslederens beskrivelse er meget presis.
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Påvirkning vårbeite

Bilde 30 Den kumulative arealinngrepssituasjonen per i dag, brun farge, sett i forhold til vårbeiteressursene, grønn farge.
Det skraverte feltet viser Øyfjellet vindkraftverk i anleggs- og driftsperiode.

Av kartet ser vi at utbygging går hardt utover det kritiske vårbeitet. Etter en lang vinter er
reinen normalt tappet for energireserver, dermed er vårbeitene av ekstrem betydning. Årsaken
til dette er at simlene må ha gode forhold til å kunne produsere melk og forberede seg til
kalving. Okser og fjorårskalver er også på sitt svakeste etter vinteren, særlig hvis
beiteforholdene har vært krevende og flokken er blitt mye forstyrret av arealinngrep og
rovdyr. Konsekvensene av utbyggingene blir særlig synlig i forhold til vårbeitet. Spørsmålet
er om de negative konsekvensene er så store at de ødelegger distriktets sesongmessige
beitebalanse.
Vårbeitet er tilpasset den klimatiske situasjon med søkelys på beitetilgjengelighet som resultat
av snøkvalitet, snøsmelting og hvor det blir bart og grønt tidligst. Dermed er dette en
minimumsfaktor i naturen som ikke kan styres av mennesket. Faktorens størrelse vil variere
fra år til år som følge av ovennevnte forhold. I dårlige beiteår (mht. snø- og isforhold) kan
denne faktoren være enda mindre enn vinterbeite, og er derfor mer kritisk enn en ren
tallberegning kan påvise.
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Påvirkning sommerbeite

Bilde 31 Den kumulative arealinngrepssituasjonen per i dag, brun farge, sett i forhold til sommerbeiteressursene, grønn
farge. Det skraverte feltet viser Øyfjellet vindkraftverk i anleggs- og driftsperiode.

Kartet og den reindriftsfaglige vurderingen viser at selv om utbyggingen forringer Øyfjellet
og de tilhørende fjell i og i nærheten av planområdet som sommerbeite, er ikke dette
avgjørende for reinbeitedistriktet i fremtiden. Utbyggingen vil imidlertid begrense
fleksibiliteten i distriktets arealbruk, samt at utviklingsmulighetene vil begrenses. Med dette
menes at potensialet for flokk- og produksjonsøkning om sommeren reduseres. Etter utreders
vurdering er det plass til langt mere rein sommerstid enn distriktet har i dag, men vinterbeite
og vårbeite begrenser. Et arealinngrep på disse to faktorene vil dermed begrense også det
reelle sommerbeitepotensialet. Sesongbeitene henger jo sammen som en helhetlig enhet.
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Påvirkning høstbeite

Bilde 3213 Den kumulative arealinngrepssituasjonen per i dag, brun farge, sett i forhold til høstbeiteressursene, rødbrun
farge. Det skraverte feltet viser Øyfjellet vindkraftverk i anleggs- og driftsperiode.

Kartet viser at utbyggingen ikke har så stor direkte konsekvens for høstbeitene. Belastningen
på disse skyldes i hovedsak øvrige arealinngrep.
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Kumulativ arealinngrepssituasjon fordelt på ulike inngrepstyper

Bilde 32 Inngrep i dag, med påvirkningsområdet for det planlagte vindkraftverket i det skraverte feltet, ekskl.
tilknytningslinje og tilknytningsvei. Se objektjournaler i vedlegg, for nærmere detaljer.

Den kumulative arealinngrepssituasjon i dag, med ulike inngrepstyper, vises ovenfor.
Påvirkningssonene i forhold til ulike inngrepstyper er oppsummert nedenfor:

Påvirkningssoner
Objekttype
Bygninger sentrum
Bygninger utenfor sentrum
Bygninger spredt
Industri
Hyttefelt
Camping og overnatting
Flyplass
Helikopterlandingsplass
Grustak
Gruve - drift
Hundekjøring
Turløyper
Skuterløyper
Barmarksløyper
22kV kraftlinjer
66kV kraftlinjer

N20 - Jillen Njaarke (m)
1000
1000
1000
3000
1000
1000
3000
1000
1000
3000
1500
1000
1000
500
50
1000
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132kV kraftlinjer driftsperiode
132kV anleggsperiode
420kV kraftlinjer driftsperiode
420kV kraftlinjer anleggsperiode
Vannkraft - bygg
Vannkraft og magasin
Europavei
Fylkesvei
Privatvei
Kommunalvei
Vindkraft
Jernbane
Anleggsvei anleggsperiode
Anleggsvei driftsperiode

1500
2500
2500
4000
500
0
1000
750
500
750
5000
1000
3000
1000

Arealberegning påvirket og upåvirket areal

Nedenfor er beregning av påvirket areal kontra upåvirket areal totalt i distriktet, og i forhold
til fire sesongbeiter.
Årstidsbeite, kumulativ situasjon inkl. Øyfjellet
Distrikt
Totalareal påvirket
Vinterbeite totalt
Vinterbeite påvirket
Vårbeite
Vårbeite påvirket
Sommerbeite
Sommerbeite påvirket
Høstbeite
Høstbeite påvirket

Km2
4213
2254
949
688
948
487
2065
601
1095
559

Andel
100 %
54 %
100 %
72 %
100 %
51 %
100 %
29 %
100 %
51 %

Vi ser at når Øyfjellet er utbygd, vil 54% av totalarealet i distriktet være påvirket. Men dette
forteller ikke den reelle beitemessige situasjon, fordi beitet er oppdelt i sesongbeiter. Ett
sesongbeite kan ikke erstatte tap av et annet. Derfor må arealinngrep vurderes i forhold til
ulike sesonger.
Da ser man alvorlighetsgraden, særlig mangler det upåvirket vinterbeite i dette distriktet.
Hele 72% er påvirket. Dersom vinterbeitesone 5 avskjæres på grunn av Øyfjellet vindkraft, vil
reindriften ikke være bærekraftig i distriktet. Derfor er dette merket med rødt.
Vårbeitet er også kritisk, men her forteller ikke påvirkningsprosentene «hele historien». Snøog beiteforholdene er nemlig sterkt varierende fra år til år, og en upåvirket andel på 49% er ut
fra en forutsetning om at hele vårbeiteområdet er tilgjengelig. Dette er ikke tilfelle i den
virkelige verden. Situasjonen er nemlig at kun deler av vårbeitet vil være tilgjengelig, særlig i
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den innledende vårbeiteperiode. Reindriftsfaglig er derfor tilgjengelig vårbeite mye mindre
enn det inntegnede området, og det ville krevd en grundigere analyse å beregne det eksakte,
reelle vårbeite. Det faller utenfor denne utredningen. Vi konstaterer imidlertid at også vårbeite
er det forholdsvis lite av i distriktet, selv om den isolert sett er en noe mindre minimumsfaktor
enn vinterbeite. Et viktig faktum er imidlertid at de to minimumsfaktorene er tidsmessig
kronologisk etter hverandre. Det betyr at i år hvor både vinterbeite og vårbeitesituasjonen er
vanskelige, og disse vanskelighetene er ofte sammenfallende, har distriktet store utfordringer
når det gjelder beitetilgang. Øyfjellet vindkraft gjør denne kombinasjonen av
minimumsfaktorer enda mer innskrenket, og øker risikoen dramatisk. Det at en så stor del av
vårbeitet er på Øyfjellet og i det tilhørende landskap, hvor det stadig oftere blir igjen rein helt
fram til kalving, berøres er alvorlig for reinbeitedistriktet. I verste fall betyr dette at en av
sijteandelene må avvikle. Om de likevel velger å fortsette er det høy risiko for at andel kalv
som overlever reduseres, med påfølgende inntektstap for alle reineierne. Derfor er også denne
merket med rødlig farge, tross lavere påvirkningsandel.
Sommerbeite har distriktet fortsatt rikelig av, der er fargen satt til grønt. Høstbeitet er det
mindre av, prosentmessig på nivå med vårbeite. Men likevel er den satt til gul farge (og ikke
rød farge) på grunn av at den kommer etter sommerbeite, som ikke er minimumsfaktor i dette
distriktet. På høsten og høstvinteren er ikke problemene som vindkraftverket skaper først og
fremst av beitemessig art, men av driftsmessig art - som beskrevet tidligere.

Økologiske krav til inngrepsfrie soner
Spørsmålet er om arealinngrepene på de ulike sesongområdene er så store, med og uten
vindmøller at grensen for normale, økologiske krav til inngrepsfrie soner overskrides. Det
finnes ikke noen vedtatt grenseverdi i Norge eller Sverige for hvor stor andel av et
reinbeiteområde som bør være upåvirket av forstyrrelser for å opprettholde tålegrensen.
I Canada har det statlige Environment Canada i sin Canadian Caribou Revocery Plan fra 2012
antatt at et beiteområde, for at det skal kunne anses som uforstyrret inkl.
påvirkningsområdene, må være på minst 65% uforstyrret areal for at reinflokken skal kunne
utvikles på et naturlig vis. Nå kan det ikke med 100% sikkerhet påstås at forholdene i
Caribou-reinflokker i Canada er fullt ut sammenlignbare med reinflokker i Norge, men
forskningen viser at det er mulig å sammenligne erfaringene fra Caribou med erfaringene fra
semidomestiserte rein på regionalt nivå. Det gir et sammenligningsgrunnlag, selv om samisk
reindrift bestyres av mennesker etter nedarvede kunnskaper, mønstre og tradisjoner.
I Norge er det følgelig ikke bare reinflokkene og landskapet som påvirkes av arealinngrep,
men også reindriftsfamiliene.
For caribou er de økologiske krav slik:
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Canadian caribou recovery planning

Upåvirket beite
65 %

Påvirket beite
35 %

Begrunnelse av behovet for inngrepsfrie soner

Årsaken til slike krav om inngrepsfrie soner er at samlede kumulative effekter ved tap av
beitearealer, dokumentert ved en rekke forskningsstudier, innebærer ifølge forskerne Vistnes
og Nellemann (2004) blant annet:
•
•
•

Tap av beitearealenes bæreevne
Tap av reinflokkens produksjon
Økt rovdyrtap når både rein og rovdyr presses sammen på mindre og mindre områder

Nedenfor er det redegjort mer utfyllende om nevnte kumulative effekter, med henvisning til
både forskning og tradisjonell kunnskap:
1. Tap av beitearealenes bæreevne
 Det blir flere rein på færre beitearealer og dermed økt konkurranse om beitene, økt
overbelastning på gjenværende beiteområder, som igjen fører til overbeite på
enkelte områder (Cameron et. Al. 1992, Helle og Sarkela 1993, Smith et al. 2000,
Vistnes og Nellemann 2001)
 reinen forlater områdene dersom det finnes alternative beiteområder (Nellemann
og Cameron 1998, Vistnes et. al. 2001). Dette innebærer økt og lengere tidsmessig
benyttelse av andre sesongbeiter (Vistnes og Nellemann 2004). det dannes
barriereeffekter på reinens naturlige trekkleier, noe som avskjærer tilgang til
enkelte områder (Dyer et.al. 2002)
Samisk tradisjonskunnskap om tap av bæreevne på beitearealer 26
Isak Henrik Eira i utredning om Halkavarri skyte- og øvingsfelt, mars 2017. Basert på intervju av innehavere av
tradisjonskunnskap, John Mikkelsen Sokki og Mikkel M.I. Buljo samt notater fra Marit Sara Eira.
26
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Fra naturens side er reinen slik at hvis den får beite spredt i fred og ro, og forflytte seg
uforstyrret fra landskap til landskap, så vil den sjelden eller aldri ødelegge beitelandet.
Reinen beiter i ulike perioder på ulike beitetyper, og slik spares minimumsbeitene til
den kritiske fasen når snøforholdene gjør færre områder tilgjengelige. Om sommeren
beiter reinen på ulike gress typer og løv. Om høsten beiter den også på gress, løv av
ulike typer, sopp og etterhvert også noe lav. Når snøen kommer i mørketiden, da
velger reinen mest å beite på flate områder, i groper og områder med tuer, dvergbjørkområder, rundt trær og kratt, i skogsområder, i bratte men grunne daler med tett skog,
dypere skogbevokste dalfører og lavereliggende, småkupert terreng med innslag av
myrer, småbekker, elver, tjern, skog og små høyder. I denne perioden beiter rein
mindre på treløse sletter med skog eller hauger omkring, flate fjell og hauger,
palsområder, langstrakte treløse høydedrag og andre områder som reinen skal overleve
og beite på når snøforholdene blir vanskeligere.
Dersom reinen av ulike grunner må endre sin naturlige beiteadferd, så kan reinen bidra
til slitasje- og tråkkskader og midlertidig endre vegetasjon i skrinne områder. I
reindriftens fagspråk bruker man spesifikke definisjoner på omfang og belastning på
reinbeite og tråkk, fordelt på nivåer og typer basert på tradisjonell terminologi:
Nivåinndeling på barmark og under snøsesongen:
 Doldi – betyr omtrent at rein har beitet i området under barmarks sesongen
eller på barflekkene inneværende sesong, og reinen styrer unna beitemarkene
som følge av at disse er forurenset av reinens egen avføring, urin og tråkk.
 Duolmmastuvvan – brukes spesielt ved beskrivelse av lavbeiteområder i
barmarks tid. Det betyr omtrent at marka er sammentråkket flatt og ikke
lenger har den luftige, porøse konsistensen. Effektene av sammentråkket
mark, er at vekstforholdene for lav vil bli dårligere. Duolmmastuvvon oppstår
spesielt i lavbeiteområder hvor det er langvarig og gjentatte ansamlinger av
store reinflokker, som f.eks. dersom reinen samles mot fysiske barrierer som
gjerder, store elver mm. Duolmmastuvvan oppstår også i tilfeller f.eks. dersom
en reinflokk “bálgala” (skyr unna insektplage i en samlet flokk) eller blir
skremt og jaget sammen på knusktørre lavbeiteområder (jaŋas eanan), særlig i
juli/august. I slike tilfeller vil det ha en dobbel negativ effekt for
lavbeiteområdene og fremtidige vekstforhold, nemlig at marka blir
sammenpresset flatt og det knusktørre lavet vil smuldre opp i små biter.
Denne formen for “duolmmastuvvan” utgjør langvarige skader for lavbeitene.
 Čilvi – betyr sterkt nedtrampet beitemark i barmarkstid. Čilvi oppstår spesielt i
områder hvor store reinflokker (eller saueflokker) passerer en passasje i
rekker, som f.eks. passeringsoverganger på elveleier eller langs
sperregjerdene.
 Guorban – brukes spesielt til beskrivelse av lavbeiteområdene og betyr
omtrent at beitemarka har hatt omfattende, langvarig beitebelastning slik at det
er lite reinlav. I barmarkssammenheng oppstår situasjon med guorban gjerne i
sammenheng med duolmmastuvvan. På snøsesongen derimot er det gjerne de
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områdene som oftest er mest tilgjengelige under minimumsbeite som kan få så
omfattende «guorban». Det kan bemerkes at begrepet “guorban” har flere
skalaer,
i. “guorbagoahtan” - begynt å bli fritt for lav
ii. “guorban” – nesten helt fritt for lav, men ved nærmere ettersyn kan
man likevel finne lav under lynget
iii. “oalat guorban” – helt fritt for lav, også under lynget
 Fieski – defineres på samisk “varas guđohagat gos sáhtta ain leat guohtun”,
noe som betyr områder hvor rein beiter eller har nylig beitet under
snøsesongen, og hvor det fremdeles finnes tilgjengelig beite.
 Čiegar – defineres på samisk som “boares guđohagat mat leat galbmon ja
dákko ii leat šat oppas”. På norsk kan dette oversettes som beskrivelse av
områder hvor rein har beitet under snøsesongen, og hvor beitetråkket på snøen
har fryst igjen slik at det ikke lenger er beitetilgang i området.
2. Redusert produksjon i reinflokken som resultat av
• redusert tilgang til sesongbeite (jfr. ovenfor nevnte studier)
• at reinen presses sammen på mindre produktive beiteområder (Cameron et. Al.
1992, Helle og Sarkela 1993, Smith et al. 2000, Vistnes og Nellemann 2001),
• at reinen er mer urolig, beveger seg mer i terrenget og forbruker dermed mer
energi ved beiteopptak (adferdstudie av Maier et. al. 1998, Bradshaw et al.
1997).
Forskningsstudier viser videre at redusert produksjon kommer av at;
 reinen får både redusert mulighet for oppbygging av kroppsreserver og/eller
har høyere forbruk av kroppsreserver beregnet for minimumsbeite på vinteren,
noe som igjen fører til lavere kjøttfyldighet, fettmasse og kroppsvekt, redusert
drektighet, lavere kalvingsprosent, redusert kondisjon, lavere overlevelsesevne,
og dermed lavere produksjon på sikt (White 1983, Skogland 1985, Gerhart et
al. 1997, Kinley og Apps 2001). Dette gjelder derimot i mindre grad for
voksne bukker i tidsperioder når disse er adskilt fra resten av flokken (våren og
sommeren 27), ettersom flere studier viser at bukkene oftere ignorerer utbygde
områder dersom det ikke finnes barrierer som avgrenser tilgjengeligheten og at
området har gode beiteområder (Dau og Cameron 1986, Pollard et al. 1996,
Maier et al. 1998)
3. Økt rovdyrtap når både rein og rovdyr presses sammen på mindre og mindre
områder
 Forskningsstudier har påvist en viss sammenheng mellom rovdyrtetthet og
predasjonstrykk på tamme og ville byttedyr. Når arealer minsker, innebærer

27

Isak Henrik Eiras bemerkelser på bakgrunn av samisk tradisjonskunnskap
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det både økt rovdyrtetthet og økt konsentrasjon av rein i samme område.
Resultatet blir økt konfrontasjon mellom rein og rovdyr.

Klimaendringer og kumulative konsekvenser
I klimaforskningsprosjektet «Ealat» om reindrift og klimaendringer fra 2008 -2014, et
samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole, International Centre for Reindeer Husbandry,
NASA, University of St. Petersburg, University of Tallinn, Norges miljø- og biovitenskapelig
Universitet, Universitetet i Tromsø, Norges Metereologiske Institutt m.fl., viser prognosene at
middeltemperaturen vil øke frem mot år 2100 28. Dette innebærer en vesentlig endring av
klimaet.
EALAT-prosjektet konkluderer med at klimaendringer vil ha aller mest innvirkning på
reindriftsnæringen i de samiske områdene. Konklusjonen er basert på virkningene varmere
klima vil medføre for snøforholdene og andre endringer i naturen. Effekten på snø og ising vil
være størst når temperaturen begynner å variere rundt 0 grader i lengre perioder. Det vil skje i
vinterhalvåret, man vil begynne å oppleve plussgrader om vinteren i årene som kommer.
For reindriften betyr dette betydelig større uforutsigbarhet med hensyn til vær, vind og
klimaforhold. Da trengs det økt fleksibilitet i arealanvendelsen, ikke mindre, for å klare å
håndtere klimaendringene og effektene av disse.
Det betyr at klimaendringene forverrer de kumulative konsekvensene av arealinngrep.

Korona-effekter fra kraftlinjer
Vindmøller betinger tilknytning med ny kraftlinje, som påvirker reindriften.
Spørsmålet om reinens sensitivitet til kraftlinjer har lenge vært et diskusjonstema. Mange
reineiere kan vitne om at deres dyr under visse omstendigheter unnviker kraftlinjer og lar
være å passere disse. Man må her skille mellom unnvikelseseffekter og barriereeffekter. En
barriereeffekt innebærer at få, eller ingen dyr passerer. Unnvikelseseffekt innebærer at et
antall dyr kommer til å passere forstyrrelsesobjektet mens en stor andel av flokken avstår.
Forskning har gitt en forklaringsmodell til dette fenomenet 29, og påvist at det er stor
sannsynlighet for at rein unnviker kraftledninger på grunn av korona-lys. Grunnen er at
reinsdyrets øye, i motsetning til menneskets øye, er av en slik kvalitet at den ser ultrafiolett
(UV) lys.
Korona-lys er en elektrisk utladning forårsaket av ionisering av det luftsjiktet som omgir en
elektrisk magnetisert ledning. Dette er vanlig på kraftledninger, særlig ledninger med 132 kV
eller høyere, men kan også forekomme på mindre ledninger under visse forhold.

28
29

Delrapport EALAT - Downscaling report 13-2008 R. Benestad et. al., Norges Metereologiske Institutt
https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/12/animals-powerlines-sky-wildlife
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Bilde er fra wikipedia, viser koronaeffekt.

Koronalyset oppleves av reinen som blinkende på varierende steder. Lyset sendes på en
bølgelengde som ikke er synlig for mennesker, som regel. Reinen har sammenlignet med
mennesker store øyne. Pupillen hos et menneske kan utvides til 50 mm2, mens pupillen hos
rein kan i mørketiden utvides til ca. 350 mm2, dvs. 7 ganger mer enn for mennesker. Dette
innebærer at reinens øyebunn (retinaen) tar imot 7 ganger mer lys enn menneskets. I tillegg
økes den retinale sensitiviteten hos rein i mørketiden, særlig i forhold til UV-lys.
Sensitiviteten økes som en effekt av forandringer i det s.k. tapetum lucidum (et vev som
finnes rett bak netthinnen som forsterker lyset for reinen og derigjennom forbedrer
mørkesynet for rein). Det finnes i dag omfattende forskning på ca. 400 dyrearter i forhold til
disse problemene – reinen er ett av disse artene. 30
I nord er mørketiden lang og reinflokkene er i samme område som kraftlinjene i store deler av
reindriftsåret, også i mørketiden.

Kumulativ vurdering i forhold til ulike årstider
Alle tilgjengelige reindriftsarealer innenfor reinbeitedistriktet benyttes i dag som del av en
helhetlig arealbruk, selv om det har vært strukturendringer. Nye arealinngrep vil medføre at
produksjonsgrunnlaget reduseres, med effekter beskrevet ovenfor.

Nicholas J.C. Tyler et al (2014), Ultraviolet Vision and Avoidance of Power Lines in Birds and Mammals,
Conservation Biology
30
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Høyfjellsområdene med tilhørende landskap

Vindmøllene planlegges bygd på høyfjellsområdene. I disse områdene finnes flere av
distriktets flytteleier samtidig som områdene er sentrale reindriftsområder. Angjeldende
område med tilhørende landskap er en lokalitet hvor flokkene naturlig samler seg og hvor
man aktivt samler den til. Når flokken er i dette området, er den trygt og stabilt forvart til
videre flytting igangsettes. I området er det relativt enkelt å “lagre” reinflokken, området er
øde og uforstyrret. Der finnes ikke hus eller veier, og menneskelige aktivitet er begrenset. Av
den grunn er dette et område med flere kvaliteter for reindriften i dag.

Vinter og vårvinter
Etablering av det planlagte vindkraftverket vil stenge flytt leiene som går gjennom
konsesjonsområdet. Kun den alternative flyttlei over vannet vil være igjen, men den er ikke
tilgjengelig alle år pga. usikker is. Vannet er regulert til vannkraft, med varierende vannstand,
se objekt journal.
Reinflokkene er vant til dagens flyttemønster og flytt-leier, og reindriften og reindriftsarbeidet
er igjen tilpasset dette. Det er meget tids- og ressurskrevende å venne hele reinflokker til å
endre arealbruken, og kan ikke bare gjøres i løpet av ett eller to år. Endring er kostbart, både
for rein og mennesker – og det må vurderes om omlegging det hele tatt er mulig. En
uforutsigbarhet og usikkerhet skapes uansett når velfungerende, testede løsninger skal
forkastes. Alternative løsninger er ikke hittil valgt av de som har drevet og driver reindrift her.
Det forteller ganske mye.
Endret flytting medfører at flokken ikke kan vandre bredt og rolig, tilpasset dyrenes kondisjon
utholdenhet og situasjonen før ankomst. Reinen er nemlig mye mer utholdende og det er
mindre belastning for dyr når de kan vandre, beite og flytte i et tempo som er tilpasset
forholdene.
Ekstra gjerdearbeid vil være en følge av vindkraftverket. Innjaging i gjerder, reinskilling og
lasting på transportbiler er ekstra belastende, og det oppstår risiko for å skade dyr.
Planområdet er høyfjell. Dit kommer nedbøren som snø. Derfor er det ofte gode snø- og
beiteforhold her. Områdene tapes som beiteland hvis vindmøllene bygges.
I tåke og disig vær vil unnvikelsen være noe mindre, men straks det blir klarvær vil reinen
unnvike området. Møllene vil nemlig være synlige på lang avstand. Å ferdes i områdene som
rein unnviker til, kan være farligere for gjeterne. Terrenget er kupert og bratt, med
tverrgående kløfter og farlige isforhold i vann og elver i nærheten. I tillegg er det varierende
telefondekning i området.

Våren og kalvingstiden

Simleflokken kalver fortsatt i hovedsak øst for E6 og jernbanen, selv om arealbruken er noe
endret de senere år. Endringene har skjedd gradvis, bl.a. som følge av en kombinasjon av
arealinngrep og strukturendringer. Sammenslåingen av distriktene har også bidratt til
forandring.
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En viktig, påvirkende faktor er at den menneskelige aktiviteten har økt voldsomt i disse
områdene, og forstyrret reinflokkene. Utbygginger og veier har åpnet opp områder for
allmenn ferdsel, toppturer og friluftsliv har økt. Muligheten for å ha separate flokker
uforstyrret er blitt stadig mindre, og gjetingen krever stadig mer innsats fordi flokkene
forstyrres.
I dag kan flokkene fortsatt bevege fritt i det planlagte utbyggingsområdet, beite, spre og samle
seg etter eget forgodtbefinnende og etter beite- og værforholdene i området. Et arealinngrep i
dette uberørte området vil derfor har vidt-trekkende konsekvenser. På toppen av
arealinngrepene gjør klimaendringene forholdene enda mer uforutsigbare fra år til år. Derfor
er det viktig med fleksibilitet og tilpasningsmulighet i distriktets arealanvendelse, noe
uberørte områder gir anledning til. Dette arealmessige handlingsrommet som uberørte
områder gir, er slik sett reindriftens langsiktige forsikringsordning.
Hvis vindmøllene bygges, må sannsynligvis en større del av flokken tidligere til kalvingsområdene på østsiden. Da vil beitene bli belastet på en måte som på reindriftssamisk betegnes
som “čilvi”. En større andel av flokkene vil også vandre til områdene som egentlig bør brukes
noe senere, slik at flokken også kan oppholde seg lenger der utover sommeren. Da oppstår
fenomenet “doldi” tidligere enn normalt. Resultatet er at flokken må slippes tilsvarende
tidligere inn på høstområdene. Slike områder kan bruke ett eller flere år på å “komme seg”,
gitt at normal arealanvendelse kan gjeninnføres neste år. Hvis ikke vil en uheldig arealbruk
sementeres.
“Čilvi” og “doldi”, kombinert med og som resultat av unnvikelseseffektene som
vindkraftverket vil medføre, vil få en negativ dominoeffekt som belaster reinflokkene både
vår, sommer, høst og i mørketiden. Dette vil være meget uheldig, sett reindriftsåret under ett.
Ett av de viktigste momentene man må være klar over når flokkene må altfor tidlig inn på
vårbeitene med begrenset antall barflekker i begynnelsen, er at disse vil slites og overbelastes
raskt, og flokken vil følgelig bevege seg mye mer. Den vil ikke holde seg stabilt lenger i
området. Flokken sprer seg over et større område, og til områder som ikke er så gunstige for
kalving. Arbeids- og gjeteinnsatsen må økes, noe som medfører merkostnader og ekstra
arbeid. Samtidig er det ugunstig for reinflokkene, særlig simlene, å måtte bli forstyrret og
omlokalisert av gjetere for å holde kontroll. Både melkeproduksjon og kalvevekst reduseres.
Kvaliteten på kalven blir dårlig eller middelmådig, samtidig som både antall kalver og vekt
reduseres. Både fødsels- og overlevelsesraten vil falle.
Utreder vil anslå at samlet kalveproduksjon om høsten vil reduseres på permanent basis,
sammenlignet med i dag. Når vektene reduseres for meget, kan det komme reduksjonskrav fra
myndighetene ift. reintall. Et annet moment er at arealinngrep gir skuffelse hos
reindriftsfolket, distriktets folk føler seg overkjørt. Det kan gå utover motivasjon,
arbeidsglede og rekruttering.
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Tidlig sommer, midtsommer og høstsommer

Til høyfjellsområder trekker flokkene seg på varme dager og når det er mye klegg og andre
insekter. På ettermiddagene og kveldene slipper flokkene seg lenger ned til elvedaler og
lavereliggende områder med gode beiteforhold.
Det er viktig å merke seg at høyfjellsområdene har ikke kun funksjon som områder som
reinen trekker til for å unngå insekter og varme («bálgat”), men disse er samtidig viktige
beite- og oppholdsområder. Trekk leier og hvileplasser («livvasajit») viser hvor flokkene
vandrer og oppholder seg både vår, sommer og høst og på ulike tider av døgnet.
Høyfjellsområdene kan også ha snøflekker lenger, som smelter dag for dag på varme dager.
Langs disse snøflekkene er det kontinuerlig vekst av næringsrike, ferske gressorter og urteslag
gjennom hele sommeren. Gresset er kortvokst og særdeles næringsrikt og reinen er veldig
glad i nettopp denne beitetypen. Samtidig er det også gressrike områder umiddelbart nedenfor
høyfjellsområdene. Det betyr at man i slike områder har en unik kombinasjon av gode
luftingsplasser og beiteplasser i umiddelbar nærhet av hverandre.
Ut mot høsten samles flokkene igjen noe mer. Har flokken begynt å samle seg for tidlig pga.
arealinngrep og forstyrrelser, må flokken inn på høstbeitene før tiden. Hvis det skjer må man
spørre seg om høstområdet får hvilt seg tilstrekkelig. Hvis ikke vil det gå utover reinflokken,
brunsten og produksjonen.
Slik vil vindmøller på andre, tidligere sesongbeiter fordrive reinen til neste sesongområde for
tidlig, og gi negativ påvirkning også på landskapet lang utover lokal og intermediær skala.

Høst og brunsttid

Etter at slaktingen er gjennomført, skal flokken flyttes over på vinterbeite. Da skal elva
Vefsna, E6 og jernbanen krysses. Dette er en krevende reindriftsmessig operasjon før man når
fram til høyfjellsområdene på Øyfjellet, hvor landskapet har en tilretteleggende effekt slik at
flokken normalt er under kontroll. Dette høyfjellspartiet er et særdeles godt område, den
«holder på» flokkene. Særlig når man samler på østsiden så fører man flokkene til
høyfjellsområdene. Landskapet leder i dag flokkene i riktig retning, om de skulle bevege seg.
Dette er forutsigbart og gunstig.
En utbygging vil føre til at flokkene ikke vil oppholde seg her, og vil mest sannsynlig spre
seg. Hvis det skjer i denne perioden, i mørketiden, vil man miste kontroll over flokkene.
Denne risikoen oppstår allerede i anleggsperioden, flokken vil allerede da starte å adoptere en
uheldig adferd. Da tar det minst en reingenerasjon å avvenne flokkene igjen – hvis det i det
hele tatt er mulig lenger fordi landskapet vil være permanent forandret.

Mørketiden frem til reinskillingen

Arealinngrep på østsiden av E6 og jernbanen har medført en økt døråpnereffekt de siste årene.
Flokken får ikke lenger ro til å oppholde seg i like stor grad der hvor den brukte. Økningen i
menneskelig aktivitet skremmer flokkene og har vanskeliggjort reinsamlingen de senere år.
Klimaendringen har også gjort snøforholdene mer krevende, og risikoen for at flokken spres
har økt betraktelig. Noen år presser snø- og beiteforholdene dyrene ned i det skogkledde
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lavlandet, mot jernbanen. Det går utover samlingsgrad før flytting og øker risikoen for
påkjørsler.
Distriktet har også benyttet seg av helikopter for å samle flokker vestover. Men dagene er
korte i denne perioden, og været varierende med både nedbør og tåke. Det gjør arbeidet
krevende. Man kan ikke f.eks. fly dagene det er mye tåke, og selv om man kan fly f.eks. i de
lavereliggende områdene vil samlingseffekten være begrenset pga. at det er vanskelig å se
rein i slikt vær. Helikopterflyging er heller ikke uten risiko.
Før reinflyttingen skal flokken samles nord på Reinfjellet, og kjøres gjennom gjerdeanlegget.
Her skilles det ut slaktedyr. Fra gjerdet går det ledekanal til lasterampe ved bilveien.
Høyfjellsområdene i og rundt Øyfjellet fungerer som nevnt ovenfor, som et
oppsamlingsområde under flytting - etter at E6 og jernbanen er passert. Området har i dag
ikke inngrep som skremmer rein. Nettopp derfor fungerer området meget bra for denne
sentrale delen av reindriftsarbeidet og i flokkens arealanvendelse. Dit samler man flokken før
videre flytting. Høyfjellsområdene har en slik karakter at de tiltrekker, stopper og holder på,
samtidig som de leder flokkene på en slik måte at arealanvendelsen og reindriftsarbeidet
fungerer godt i lag i angjeldende tidsrom.
Høyfjellsområdene oppholder reinen på en gunstig måte. Vann og elver må fryse til før
flytting, særlig over vann for at både rein og mennesker skal kunne krysse. Etter at flokkene
begynner å ankomme området, må det sendes ut mannskap for å samle de flokker som er blitt
igjen på østsiden av jernbanen. Det kan noen ganger være flere hundre dyr igjen og samling
kan ta flere uker.
En særlig krevende barriere her er jernbanen, hvor det årlig påkjøres rein. I de verste årene
drepes over 200 produksjonsrein av toget. Når Øyfjellet tapes som oppsamlingsområde før
videre flytting til vinterbeitene, må det etableres en oppsamlingsløsning som er
reindriftsfaglig forsvarlig.
Området som vindmøllene er i, der vil jo ikke flokkene oppholde seg lenger. Området vil
skremme vekk reinen i stedet for å tiltrekke seg dem. Flokken vil da spres, og medføre masse
ekstraarbeid. Da vil man ikke ha kapasitet lenger til å gjete og arbeide med gjenværende
flokkdeler på østsiden. Det går igjen utover bl.a. distriktets gjerdearbeid ifm. slakting, og vil
kraftig minske muligheten for et gunstig og samlet slakteuttak. Flokken vil ganske enkelt
være for spredt. Det kan føre til store inntektstap.
Det som er et sannsynlig scenario er at hovedflokken forlater utbyggingsområdet totalt og
permanent. Flokken vil da omlokalisere seg både på sydsiden, men ikke minst østover og
vestover. Det vil si at flokken vil gå inn i andre sesongbeiter før tiden. En uheldig arealbruk
oppstår, og gir en dominoeffekt.

Området som vinterbeite

Området kan fungere også som beiteområde for deler av vinteren. I slike områder med bakker
kan reinen enklere grave seg beitegroper, snøen “ruller” lettere vekk. Dette gjør det enklere

74

for reinen. Snø kvaliteten er også mer stabil, blant annet som følge av stor høyde med relativt
stabile temperaturer. Derfor fungerer denne type områder også om vinteren, i hvert fall for
deler av flokken.
De senere år har distriktet da også brukt området om vinteren. Dette på grunn av at det har
vært dårlige snøforhold som følge av været som gir krevende beiter på vinterbeitene i sone 15. Distriktet har latt en del av flokken være her, dette er det jo åpnet opp for i bruksreglene
selv om arealbrukskartene ikke viser at Øyfjellområdet også brukes som vinterbeite.
I de høyereliggende områder og på snaufjellet, er det rikelig med steinlav, og mellom steinene
en type fjellgress som reinen er særlig glad i; sitnu. I slike fjellandskap finnes det ofte små
vannkilder, som det ofte vokser sitnu rundt. Noen av disse kan være åpne hele vinteren, da har
reinen mulighet til å beite rundt disse.
Hvis vindmøllene med tilhørende infrastruktur og installasjoner kommer, kan ikke disse
områdene lenger brukes til vinterbeite.

Forholdet til rovdyr og andre effekter

Distriktet har problemer med rovdyr. Når arealinngrepene øker, må reinflokkene oftere og i
større grad samle seg og konsentrere seg i de gjenværende, uberørte områder. Det samme gjør
rovdyrene, naturlig nok. Innskrenkede arealer gir mindre fluktmuligheter for rein, derfor er
det betraktelig enklere for rovdyr å drepe rein.
Dette høyfjellspartiet holder på flokken, gjør at flokkene er mer forutsigbare og dermed
enklere gjenfinnbare gjennom flere årstider. Hvis vindkraftverket etableres, endres områdets
funksjon til det motsatte av i dag. Området vil da begynne å skremme og spre rein, fremfor å
“holde på” flokken.
Tilhørende kraftlinje og veier splitter opp landskapet både fysisk og visuelt, og gir både en
unnvikelseseffekt, barriereeffekt og spredningseffekt. Disse effektene deler opp og sprer
flokkene, og medfører at reinen ikke får beitero slik som i dag. Reinen vil forlate området.
Barriereeffektene vil være særlig gjeldende vår og høst.

Kategorisering av konsekvenser
Konsekvenser lokal skala
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Lokal
skala
Direkte

Landskap

Rein

Mennesker

Vindmølleanlegget med
annen infrastruktur endrer
og fragmenter landskapet.
Barrierer etableres både
fysisk og visuelt. I tillegg
vil vindmøller gi en
kontinuerlig lyd når de
snurrer rundt.
Unnvikelseseffekter
oppstår. Hvis man mot
formodning får reinflokker
inn i området, vil
internveiene ha en
fragmenterende, ledende
effekt. Steiner fra
sprengninger vil være
spredt langs veiene og
vindmøllefundamenter.
Flyttveiene gjennom
utbyggingsområdet vil bli
ødelagt for tradisjonell
flytting. Aktiviteten i
anleggsperioden vil ha en
forstyrrende effekt i
landskapet, forstyrrelsene
vil vedvare permanent i
driftsperioden.
Landskapets funksjon for
reindrift vil bortfalle,
endringene er så alvorlig
at området ikke lenger kan
anvendes til reindrift.
Tapet av upåvirket
landskap med både
oppholds- og beiteland
samt flyttveier, gir også
konsekvenser for tilgang
til den nødvendige bruken
av landskapene i
vintebeitesone 5 lenger
nordvest i området.

Rein og reinflokker vil
unnvike områdene.
Effekten er særdeles
negativ for flyttveier både
vår og høst, og for reinens
trekkveier ifm. opphold
og beiting om sommeren,
tidlig vinter og
senvinter/tidlig vår.
Vinterbeite i lag med det
påfølgende vårbeitet er
minimumsbeite. Reinens
bruk av området som
oppsamlings- og beitested
vil opphøre pga.
unnvikelseseffektene.
Møller med internveier og
kraftlinjer er barrierer for
reinens flyttveier, trekkog beitemønstre.
Veietablering opp til
Øyfjellet gir
døråpnereffekt for øvrige
brukere, som ytterligere
forstyrrer reinen.

Om våren må det
gjennomføres mer
konsentrert
gjennomflytting,
barriereeffekten medfører
også økt risiko for at rein
blir igjen eller spres.
Stenging av flyttveier har
effekter langt utover de
lokale. Merarbeid oppstår
og driftsrisikoen øker
dramatisk. Reindriftsfolket
kan ikke anvende området
lenger. Bl.a. vil dette
medføre at flokken ikke
lenger kan slippes sørover
fra Demmerdalen slik
distriktet pleier. Reinen vil
passere vindkraftområdet
altfor raskt, og man vil
miste kontroll over den. En
fare for ukontrollert
kryssing av jernbanen vil
oppstå. Den del av flokken
som snur, vil måtte tære
mer på
vinterbeiteressursene
samtidig som en slik
spredning vil medføre
relativt mye ekstraarbeid.
Hvis enkeltrein går inn i
planområdet, må den jo
hentes ut. Det er usikkert
om dette kan gjøres.
Forutgående dialog og
planlegging med
vindkraftselskapet blir
nødvendig for å stoppe
møllene ved uthenting, noe
som gjør arbeidet tungvint.
Skadefelling av rovdyr
innenfor feltet blir heller
ikke mulig, er usikkert om
det er tillatt å skyte
innenfor området.
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Indirekte Økt påvirket areal gir økt

Disoptimal beiteutnyttelse
beitebelastning og slitasje i form av dramatisk lavere
på øvrige, upåvirkede
utnyttelsesgrad lokalt i
beiteområder. Landskapets utbyggingsområdet og
fleksibilitetsmulighet
høyere beitebelastning i
reduseres,
øvrige områder øker
handlingsalternativene
reinens energiforbruk,
mht. helhetlig
senker energiopptaket og
arealanvendelse reduseres. gir økt mobilitetsbehov.
Uklart hvilket landskap
Økt mobilitet som følge
som skal brukes som
av unnvikelse gir
oppsamlingsområde hvis
dårligere kondisjon og
Øyfjellet vindkraft
lavere produksjon.
bygges, ingen alternativer
innenfor rekkevidde.

Kumulativt

Landskapet vil få en
barriereeffekt visuelt, fysisk
og ved lyd på flyttveier og
trekkveier. Fragmentering
av beiteområdet gir en
permanent landskapsendring
som reduseres tilgang til og
kvalitet på kritiske
oppsamlingsområder.
Landskapet kan ikke lenger
utnyttes som fleksibelt beite,
ordinær reinbeite,
oppsamlingsområde og
flytte- og beiteområde om
høsten og rett før kalvingen.
Avhengigheten av øvrige
områder vil øke.

Konsekvenser intermediær skala

Mindre handlingsrom i
reindriftsarbeidet oppstår,
det gjør gjennomføring av
beitetilpasning og flytting
betydelig mer krevende.
Bl.a. innebærer dette mer
innhenting, nedroelse og
replassering av oppjagede
og skremte reinflokker
som følge av
unnvikelseseffekter,
barriereeffekter og
døråpnereffektene.

Barriereeffektene
fragmenterer reinene
beitebruk, gir lavere samlet
beiteutnyttelsesgrad for
reinen og mindre oppbygging
av muskler, beinstrukturer og
fettlagre. Gir fallende
melkeproduksjon hos simler,
lavere overlevelsesevne på
kalver og dermed svakere
produksjon pr dyr. Reinen vil
se vindmøllene og bevegelsen
i disse, samt høre lyden, på
meget lang avstand. Gir
ekstra store
unnvikelsesavstander for
reinen, særlig i klarvær.

Økt driftsrisiko
forretningsmessig og
menneskelig, tapte
inntekter, økte
kostnader. Vil gi en
mer stressende
arbeidssituasjon for
reindriftsfamiliene i
de perioder dette
området normalt
utnyttes til reindrift.
Endringen vil gi en
merbelastning i de
årstider arbeidet
foregår her.
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Intermediær
skala
Direkte

Landskap

Rein

Mennesker

Økt konsentrasjonsgrad
gir uforholdsmessig
høyt beitetrykk i enkelte
beitenisjer, særlig på
minimumsfaktorer som
eksempelvis vinter og
vårvinter. Infrastruktur
og aktivitet avskjærer
angjelde landskap som
reindriftsområde som i
dag innehar ulike,
komplementære
funksjoner som utfyller
øvrige områder i
distriktet. Om
sommeren er dette
viktige landskapets
kvaliteter forringet. På
høstvinteren blir dette
landskapets naturlige,
reinsamlende
funksjoner ødelagt.
Landskapets
tilretteleggende effekt
for bruk av
vinterbeitesone 5
ødelegges. Landskapets
verdi som
reindriftsområde
devalueres. Områdets
funksjon som et område
for å håndtere
klimaendringer,
forsvinner.

Disoptimal
beitetilpasning for reinen,
særlig hvis tilgang til
vinterbeite avskjæres.
Økt konsentrasjonsgrad i
reinflokkene på øvrige
vinterbeiter vil over tid
føre til at kondisjonen på
dyrene og produksjonen
svekkes til et stabilt,
lavere nivå. Mindre
vinterbeite og lavere
fleksibilitet i
beiteovergangene mellom
høst og vinter og vinter
til vår, vil gi betydelig
dårligere dyrevelferd. En
direkte konsekvens av en
avskjæring vil være at
rotasjonsbeite om
vinteren ikke lenger er
mulig, noe som
innebærer at
vinterbeitesone 1-4 ikke
lenger vil kunne hviles.
Dette er ikke bærekraftig
arealbruk for reinflokken
på sikt. Selv om sone 5
fortsatt kan brukes,
forutsatt at flytteløsninger
etableres, så vil det
oppstå et betydelig
beitetap som vil gi to
virkninger, enten må
vinterbeite brukes lenger
enn normalt og/eller at
det resterende vårbeitet
må belastes hardere siden
dette overgangsområdet
tapes. Begge vil ha
innvirke negativt på
reinens produksjon.

Det oppstår en stor
sannsynlighet for at de
avbøtende tiltak ikke vil
være velfungerende ved
at bruk av disse
forutsetter mer
planlegging og
koordinering enn man
makter å gjennomføre.
Terskelen for å reelt sett
kunne benytte sone 5 kan
overstiges, og dermed vil
man arbeidsmessig ikke
ha kapasitet til å utnytte
sone 5. De øvrige soner
vil i praksis være lettere
tilgjengelig, og enklere å
velge. Enkeltdyr kan
forville seg inn i
planområdet, og dette vil
innebære en ekstra
stressfaktor fordi
opphold for rein i et slikt
område ikke anses som
trygt. Og hvis reinen
passerer
vindkraftområdet, må
den jo snus for å holde
flokken samlet, og da må
man flytte reinen flere
ganger over det mest
risikofulle området. Dette
vil være en enorm, påført
tilleggsstress for
reindriften på toppen av
de naturlige
stressfaktorer som dårlig
vær, dårlig is, dårlig føre,
varierende beiteforhold
og ikke minst redselen
for å få reinflokken
påkjørt og drept av toget,
slik det har skjedd hver
vår og høst de siste
årene.
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Indirekte

Kumulativt

Gjenværende
minimumsbeiter
vårvinter og vår, samt
gjenværende sommerog høstområder får økt
belastning. Landskapet
gir dermed mindre mat
pr. rein gjennom
reindriftsåret. Økt
forstyrring i
luftingslandskapet gir
tråkkskader i mer
sårbare landskap.
Forstyrrelser og endret
landskapsbruk gir
kortere produktiv
beitetid i
sommerbeiteområdet.

Disoptimal arealutnyttelse
på grunn av arealinngrep
gjør at en naturlig
beitebelastning ikke sikres. I
dette landskapet blir det for
lav beitebelastning, mens i
andre deler blir det en
overbelastning. På sikt
endres vegetasjonens
samlede beiteverdi negativt.
Den kumulative effekt av
tidligere, nåværende og
fremtidige
arealinngrep/forstyrrelser på
landskapet, er økende. Den
relative verdi av
angjeldende, uforstyrrede
villmarks landskap har
derfor økt betydelig de
senere år.

Økt beitekonkurranse
mellom enkeltdyr og
flokker av dyr oppstår når
beiteområdene bli
mindre. Særlig gjelder
dette ift. vinterbeite, som
allerede er
minimumsfaktor.
Dårligere vinterbeite øker
risikoen for fjorårskalver
og okser, men også for
simler og vårens kalver.
Et betydelig høyere
kalvetap kan påregnes.
Mindre arealtilgang og
kalvetap gir lavere
produksjon på alle dyr.
Økt konsentrasjon av
både rein og rovdyr på
gjenværende uberørte
arealer, øker
konfrontasjonsraten fordi
fluktmulighetene blir
færre. Dette gir mindre
oppholds- og beitero, og
dermed lavere
dyrevelferd. Presset mot
øvrige områder økes.

Driftstilpasninger som
følge av øvrige
arealinngrep og
klimaendringer har
allerede medført en mer
krevende reindrift.
Tilpasningsmuligheter er
allerede oppbrukt, særlig
ift. vinterbeite og spesielt
flytteleier til og fra.
Driften er blitt mer
slitsom, mer kostbar og
driftsrisikoen vil øke
ytterligere som følge av
utbyggingen.
Konfliktrisikoene vil øke
ved endret beiteadferd,
særlig vil
konfliktpotensialet med
landbruket i sone 1- 4
øke dramatisk. Dette er
krevende å håndtere. Økt
rovdyrtap, kalvetap,
lavere dyrevelferd og
produksjonstap gir både
økonomiske og
menneskelige
belastninger.

Negativ adferdsendring
hos rein, herunder økt
konsentrasjonsgrad i
øvrige områder gir økte
kalve- og rovdyrtap, samt
økt mobilitet. Dyrene må
utsettes for mer intensiv
gjeting og tilbakeføring,
særlig til
påvirkningssonene for de
ulike arealinngrepene. Gir
mindre oppbygging av
muskler, beinstrukturer
fettlagre hos alle
dyrekategorier, samt
fallende melkeproduksjon
hos simler. Gir lavere
overlevelsesevne og
produksjon på alle dyr i
flokken.

Flyttingen gjennom
området umuliggjøres
pga. den kumulative
effekt av både
vannkraft og
vindkraft. Alternative
flytteløsninger er
usikre om lar seg
gjennomføre. Flytting
over Hundålsvannet er
i alle tilfeller
forbundet med
ekstremt stor risiko,
både for rein og
mennesker. Økt stress
oppstår fordi
usikkerheten nå er stor
for de berørte
reindriftsfamiliene.

79

Konsekvenser regional skala
Regional
skala
Direkte

Landskap

Rein

Mennesker

Økt belastning i øvrige
områdene gir
vegetasjonsmessige
endringer i landskapet.
Dette gjelder særlig i
lavbevokste områder. I
tillegg presser flokkene
i større grad mot de
områdene som fortsatt
er uberørt av
arealinngrep, noe som
gir økt belastning i
form av tråkk og beite i
dette landskapet.
Landskapets
kumulative beiteverdi
faller dramatisk.

Disoptimal
flokkadferd, større
konsentrasjoner av
reinflokker østover og
vestover. Belaster
reinen og bidrar til
etablering av uheldig
adferd. Stor fare for at
reinens vanedannende
adferd sammen med
flokkinstinkt sementere
en uheldig flokkadferd,
som på sikt gir
betydelig lavere
produksjon for alle dyr.

Merarbeid og merkostnader
oppstår utvilsomt. Det er
usikkert om distriktet klarer å
håndtere dette dersom
næringsgrunnlaget blir så
redusert at reintallet må
reduseres. Klimautfordringene
har økt og behovet for
fleksibilitet i arealanvendelse er
blitt mer kritisk. Samtidig er
reelle handlingsalternativene
redusert, og særlig i
sesongbeitet etter den kritiske
minimumsfaktor vinterbeite.
Gir økt usikkerhet og mindre
fremtidstro. Dagens bruk av
vinterbeitesone 5 kan ikke
fortsette dersom flyttingen
bryter sammen. Bruk av
vårbeitene i Øyfjell-området
kan ikke fortsette.

Indirekte Fall i landskapets
samlede beiteverdi gir
kortere beitetid. I dette
tilfellet er et alternativ
tidligere innflytting til
neste sesongbeite,
men det vil bare
utsette og akkumulere
problemene senere i
sesongen. Det øvrige,
gjenværende
landskapet utsettes
dermed for en lengre
og mer intensiv beiteog tråkkbelastning,
som går utover
landskapets
reproduksjon. Selv om
menneskelige
aktiviteter i øvrige
områder begrenses,
for eksempel stenging
av scooterløper må

Lavere utnyttelse av
høyfjellsområdene med
sitt omland innenfor
sommerbeiteområdet og
de øvrige sesongbeiter, og
tilsvarende økt utnyttelse
av øvrige beiteområder,
særlig vinterområdene og
kalvings områdene, gir
lavere overlevelsesevne og
økte tap. Sannsynligheten
for at en uheldig
flokkadferd etableres, er
stor. Tidligere ankomst til
kalvings landet gjør at
reinen beiter på de beste
barflekkene for tidlig, og i
år hvor snøsmeltingen går
saktere vil reinen behøve
absolutt beitero. Da må
øvrig aktivitet i området
innskrenkes, av
dyrevelferdshensyn. Hvis

Merarbeid gir økt stress og
sliter på driftsutstyr. Blir
umulig å drive reindrift på
samme nivå som i dag.
Redusert kalveprosent gir
færre slaktedyr og
inntektstap.
Forretningsrisikoen øker, det
samme vil kostnader gjøre
mens inntektene faller. Gir
driftsgrunnlag til færre
mennesker. Muligheter til
videreutvikling og vekst i
reindriften avskjæres
effektivt med dette
arealinngrepet.
Etterspørselen etter reinkjøtt
er økende, det samme er
prisene. De siste 3-4 år er
reinkjøttprisen økt med 30%.
Å kunne ta ut en
meravkastning ved normal
drift i reinbeitedistriktet,
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selvsagt til fordi
oppholdsland på
Øyfjellet er tapt, så vil
ikke dette likevel
kunne oppveie tapet
av dette landskapet.

ikke beitero sikres, vil
overlevelsesraten vil falle
dramatisk.

Kumul- Et enormt
ativt
vindmøllekraftverk
sammen med tilhørende
veier og kraftlinjer i
landskapet, gir samlet sett
en disoptimalisert
beitebrukstilpasning
innenfor det enkelte
sesongbeitet. Det gir også
disoptimaliserte
overganger mellom
sesongbeitene og
tilhørende landskaper. En
negativ dominoeffekt i
samlet landskapsbruk
oppstår og sementeres.
Landskapsødeleggelsen
svekker det økologiske
grunnlaget for reindriften.
En ytterligere
optimalisering av arealbruk
umuliggjøres.

Disoptimal flokkadferd
gir ugunstig
arealutnyttelse.
Unnvikelseseffektene gir
lavere vekstrate og lavere
totalproduksjon på alle
dyr. Behov for
reintallstilpasning kan
oppstå når det blir stadig
mindre gjenværende
uberørt reindriftsareal.
Mindre villmarks areal
gir også færre
fluktmuligheter for rein,
og gir økte rovdyrtap.
Reinen kan unnvike til
andre arealinngrep, som
kan være meget risikable.
F.eks. tog bane, vei,
bratte fjellsider hvor rein
havner i snøskred,
regulerte vanne med
farlig is m.m.

ødelegges av arealinngrepet.
Dvs. reindriftsfamiliene taper
inntektsøkninger.

Den kumulative effekt gir
lavere lønnsomhet samtidig
som forretnings- og
driftsrisikoen øker fordi
inngrepet øker barriere- og
unnvikelseseffekter og
reduserer næringens
arealgrunnlag, fleksibilitet
og robusthet overfor
klimaendringer og nye
arealinngrep. Distriktets
resiliens blir kraftig
svekket, distriktet må
redusere sin reindrift og den
sørsamiske kultur svekkes.
Et svekket økologisk
grunnlag gir både
økonomiske, sosiale og
kulturelle implikasjoner.

ROS-analyse
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) oppsummeres nedenfor med hensyn til påvirkningsgrad
lokalt, intermediært og regionalt og presenteres i en risikomatrise i forhold til de mest kritiske
reindriftsfaglige variablene i denne saken. Til grunn ligger en sannsynlighetsmodell.

Sannsynlighetsmodell

I og med at det ikke er fastsatt grenseverdier i Norge for hvor stor andel av et beiteområde
som bør/skal være upåvirket av arealinngrep/forstyrrelse, som tidligere omtalt, så har vi sett
nærmere på sannsynlighetsvurderingene i det Canadiske statlige Environment Canada i sin
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Recovery Strategy for the Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal population,
in Canada – 2012 31 .
Der er det som kjent definert 65% uberørt areal som en grense for når en populasjon har
tilstrekkelig høy sannsynlighet for å være bærekraftig av seg selv. Anna Skarin og Birgitta
Åhman har i sin forskning påvist at det går an å gjøre sammenligninger mellom villrein og
tamrein i den intermediære og regionale skala. Når man kobler tålegrenseverdier opp mot
sannsynligheter, ser det slik ut:

Bildet viser hvordan sannsynlighet for en livskraftig populasjon er en invers funksjon av
økende påvirkning. Vi ser at når påvirkningen er på 45% av arealet, er det ca. 40%
sannsynlighet for at populasjonen er bærekraftig av seg selv. Denne sannsynligheten faller i
takt med økende arealinngrep.

31

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=En&n=33FF100B-1
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I praksis betyr dette at det må mer innsats til, i arbeidstimer og maskinell innsats, for å
oppveie arealtapet innledningsvis. Etter hvert vil slik innsats imidlertid ikke være nok. Vi ser
at hvis påvirkningen er 75%, er det kun 10% sannsynlighet for bærekraft.
Da øker behovet for tiltak og kompensasjoner, bl.a. for risikoøkningen arealtap medfører for
populasjonen av rein.

Primærobjektets påvirkningsgrad

Påvirkning i forhold til lokalt, intermediært og regionalt nivå.

Grad av sekundærobjektets påvirkning på reindriften
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Risikomatrise
Risikomatrise i forhold til påvirkning av et utvalg kritiske faktorer avdekket i den
reindriftsfaglige vurderingen, med søkelys på landskapet, reinflokkene og reindriftsarbeidet
(menneskene).
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Fargene indikerer behovet for avbøtende tiltak og andre tiltak, dvs. er et viktig utgangspunkt
for rapportens del 2, se forklaringen nedenfor:
Tegnforklaring
Tiltak
Skalering konsekvenser

Ikke
Bør
Skal
Nødvendig
nødvendig overveies overveies
1-3

4-6

7-9

10

Oppsummerende vurdering

Flyttveier påvirkes kraftig av vindkraftverket og det er stor sannsynlighet for at flytteleiene
gjennom konsesjonsområdet for vindkraftverket ikke lenger blir anvendbare. Den alternative
flytteleien over det regulerte Hundålvatnet er beheftet med så stor usikkerhet med hensyn til
isforhold og sikkerhet for både dyr og mennesker, både vår og høst. Usikkerheten er så stor at
den ikke kan anvendes alle år. Dette støttes av erfaringskunnskap. Reinbeitedistriktet har
greid å håndtere utbyggingen av Hundålvatnet, fordi man hadde alternative flyttveier over
Øyfjellet de år flytt leien over Hundålvatnet ikke kan benyttes. Med utbygging på Øyfjellet
forsvinner også de alternative flytt leiene. Klimaendringene vil øke risikoen ytterligere. Den
kumulative effekt er at normal flytting ikke kan gjennomføres.
Av årstidsbeiten går utbyggingen hardest utover vårbeitene. I reindriften er vårbeitene særlig
viktige, etter vinteren som kan være både lange og klimatisk krevende for rein. Fra før er
vårbeitet ansett som en minimumsfaktor slik at inngrepet innskrenker minimumsbeitet.
Den andre minimumsfaktoren er vinterbeite. Hvis stenging av flyttemulighetene til og fra
vinterbeite sone 5, som er lengst nordvest, skjer, taper reinbeitedistriktet anslagsvis 20% av
vinterbeite.
Konsekvenser for sommer- og høstbeite vurderes som enklere håndterbare. Her bør tapene
kunne avbøtes via erstatninger for produksjons- og omsetningstap og ved at merkostnader til
økt menneskelig og maskinell arbeidsinnsats kompenseres i sin helhet.
Den kumulative arealinngrepssituasjonen viser at vinterbeite og vårbeite er
minimumsfaktorene, og at disse er rett etter hverandre i tid. Arealinngrepet påvirker tilgangen
til og fra vinterbeite, og påvirker vårbeite direkte. Slik sett påvirker inngrepet
minimumsfaktorene negativt.
Konsesjonsområdets tilleggsfunksjon i dag som et samlende område for rein endres til å ha en
spredende funksjon med tillegg av barriereeffekter. Visualitet, roteringen, lys, skyggekast,
lydstøy og det interne veinettet bidrar til det. Reinens ekstremt gode syn og hørsel kombinert
med en sensitiv adferd fra naturens side, vil skape store unnvikelseseffekter.
Når temperaturen varier omkring 0 grader celsius og under visse værforhold oppstår det ising
fra naturens side, og det er jo sannsynlig at det også foreligger en risiko for iskast fra
propellene i denne høyden. Perioden med flytting fra høst til vinterbeite sammenfaller ofte
med dette.
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Etablering av tilknytningsvei og internveier vil medvirke til økt menneskelig ferdsel i
konsesjonsområdet. Ved siden av tilsyns- og vedlikeholdsarbeid vil dette gi døråpnereffekt til
friluftsliv. Særlig tilknytningsveien åpner opp fjellområdene i og rundt konsesjonsområdet.
Økt menneskelig aktivitet betyr økte forstyrrelser for rein. En veibom vil hjelpe mot lovlig,
motorisert ferdsel. Den vil imidlertid ikke ha effekt for den ikke-motoriserte ferdselen og
eventuell ulovlig motorisert ferdsel som også erfaringsmessig oppstår når det etableres
anleggsveier på uberørt villmark.
Prosessuelle kostnader er høye for et distrikt, som allerede har mange andre arealsaker å
forholde seg til. Dialog og samarbeid i både anleggs og driftsfase krever store administrative
ressurser av distriktet. Distriktet har allerede mangel på kapasitet til denne type arbeid.
Oppsummering viser at reineierne blir sterkt påvirket ved at vindkraftverket medfører
merarbeid og merkostnader, samt høyere reintap og lavere produksjon i reinflokken.
Resultatet blir lavere lønnsomhet i næringen. Når det gjelder merarbeid så gir det økt slitasje
på mennesker i form av at arbeidet blir tyngre gjennom økt antall mil på ATV og scooter, det
må gjetes mer, for må fraktes osv. Antall feltdøgn og antall personer samtidig ute i felt øker
betraktelig. Risikoen for ulykker øker også dramatisk, fordi driften må utøves hyppigere i mer
farlige områder som følge av forskyvningen av dyrene. Særlig øker risikoen for tog påkjørsler
så lenge det ikke er gjerde på begge sider av jernbanen. Vindkraftverket anlegges jo i et
område som reinen kommer til, rett etter at reinen har krysset jernbanen på høstvinteren.
En indirekte konsekvens er at trykket øker på andre beiteområder innenfor samme
sesongbeite, og at dette trykket forplanter seg etterhvert til øvrige sesongbeiter. En uheldig
dominoeffekt med hensyn til beitebruk oppstår. Det gir økt slitasje ikke bare på mennesker og
rein, men også på landskap.
Som utredningen har avdekket, er reindriften avhengig av fleksibilitet for å kunne parere vær,
vind og omverdenen. Fleksibilitet er reindriftens forsikringsordning. Kumulativt ser vi at dette
arealinngrepet alene reduserer reindriftens fleksibilitetsmulighet i arealutnyttelsen, valg- og
tilpasningsmulighetene blir stadig innskrenket. Med hensyn til flytt leiene anser vi at
mulighetene allerede er brukt opp. Sett i sammenheng med øvrige arealinngrep ser vi at
problemene akselereres og risikoen blir meget høy.
Mindre fleksibilitet i beiteanvendelsen gjør det enda vanskeligere å håndtere
klimaforandringer, både de som allerede oppleves og de som vil komme. Det ser vi av at
temperaturvariasjonene i snø-kritiske perioder vil i større grad sentreres om 0 grader i nær
fremtid. Totalt gir den økte, samlede usikkerheten betydelig høyere drifts- og forretningsrisiko
for reindriften som helhet. Dette er kanskje det største problemet på sikt. Spørsmålet er om
den økte risikoen i det hele tatt kan kompenseres, og eventuelt hvordan.
Høy risiko skal jo som kjent i henhold til vanlig finansteori følges av et høyere
avkastningskrav fra produksjonen. Det er utfordrende, og nærmest umulig for reindriften
alene, å sikre en høyere avkastning som refleksjon av den økte risiko som denne utbyggingen
gir distriktet. Og en slik høyere risikotaking, selv om den skulle gi noe mer avkastning – er
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neppe ønskelig. Å operere i en næring med høy risiko er belastende for menneskene, fordi
sannsynligheten for uheldige situasjoner øker jo. Det gir økt stressnivå, som ingen ønsker.
En høyst sannsynlig kumulativ konsekvens av inngrepet er at reindriftens primærproduksjon
og nettoinntekt reduseres på grunn av arealinngrepet. Nettoen reduseres både gjennom
omsetningsnedgang (volum- og kvalitetsreduksjon) og kostnadsøkning. Risikoen for at en
eller flere må avvikle driften er overhengende. Og hvis det skulle skje, vil færre reineiere
medfører redusert tilgang på kompetent arbeidskraft, noe som er et problem særlig i mindre
reinbeitedistrikter som Jillen Njaarke.
I tillegg vil jo selvsagt mulighetene for de gjenværende reindriftsbedriftene til å kunne øke
lønnsomheten, eventuelt opprettholde samme driftsnivå og lønnsomhet med et akseptabelt
risikonivå, effektivt avskjæres av arealinngrepet.

Videre prosess
Utbyggerens tids- og aktivitetsplan jf. MTA-plan/detaljplan for linjenett mellom Kleivan og
Marka trafostasjon, Norconsult 4.3.2019.
Våren 2019: Anbudsprosess – kontraktinngåelse med entreprenør for linjebygg.
Høst 2019- vår 2021. Byggeprosess
2021 – 1. kvartal. Spenningssetting av linje
2021 – 3. kvartal. Drift av vindkraftverket.
Framdriftsplan for planområdet jf. MTA-plan, Norconsult 6.5.2019.
Kontrahering
Oppstart bygging atkomstvei
Mobilisering på site for bygging av
atkomstvei, internveier, turbinfundamenter,
kabelanlegg og bygninger.
Turbinmontasje
Nettilknytning
Idriftsettelse vindturbiner
Opprydding og istandsetting av
anleggsområder ferdigstilt

Q2 2019
Q2/Q3 2019
Q2/Q3 2019
Q2 2021
Q2 2021
Q3 2021
Q4 2021

Videre prosess for det reindriftsfaglige og reindriftsøkonomiske arbeidet:
•
•
•

Konsekvensene er avdekket i denne rapporten (Del 1).
Forslag til avbøtende tiltak er utarbeidet (Del 2).
Når tiltak er valgt må investering og drift av disse kostnadsberegnes. Omsetningstap
utgiftsøkninger og risikoendringer må også kvantifiseres (Del 3). Del 3 inngår
imidlertid ikke i oppdraget, og er følgelig ikke gjort pr. i dag.
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