
1. SAMMENDRAG 

 
Bakgrunn og formål 
Rambøll utarbeider detaljreguleringsplan for Universitetet i Tromsø og EISCAT prosjektet i Storfjord 
kommune. I forbindelse med reguleringen skal det utføres en utredning på reindriften i området. Det 
ble i 2016 utført en konsekvensutredning for reindriften i området under planlagt utvidelse av 
deponiet i Skibotn. Dette området grenser opp mot området som nå skal reguleres og denne 
konsekvensutredningen er brukt som grunnlag for utredningen av reindrift i EISCAT prosjektet.  
 
Datagrunnlag 
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er utført 
innsamling av eksisterende data, befaring, intervju, verdivurdering, omfangsvurdering og 
konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et 
influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. 
 
Metoder 
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av reindriften er hentet fra Vegvesenets håndbok 
V712. Det er lagt vekt på å kartlegge reinnæringen sin bruk av planområdet og omkringliggende 
områder både som årstidsbeiter og beiteland for forskjellige grupper med dyr innenfor distriktet slik 
som okseflokk, simler med kalv og andre dyr, det er også lagt vekt på å kartlegge området som et 
funksjonsområde for distriktet. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og 
stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for reindriften, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter 
en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort 
positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av 
verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle 
negative konsekvenser av tiltaket. 
 
Beskrivelse 
I utredningen beskrives utbyggingsplanene, naturgitte forhold, reinbeitedistriktet og reindriftas bruk 
av området gjennom året. 

 
Verdivurdering 
 
 
Konsekvenser  
 
 
 
 

2. INNLEDNING 

EISCAT 3D prosjekt er et internasjonalt forskningsprosjekt som er underlagt Fakultetet for 
naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Forskningsstasjon i Skibotn skal brukes 
til nordlysforskning og bidra til en bedre forståelse av prosessene som forstyrrer radiokommunikasjon 
og GPS-navigasjon.  
 
Planområdet er plassert mellom E8 og Miljøstasjonen i Skibotn, og Øvervatnet og Skibotnelva. 
Prosjektet består av en hovedantenne og inngjerding av størrelse 100 x 100 m. I tillegg blir det ti 



mindre antennemoduler som vil kreve et område på 10 x 10 m hver. Et anleggsbygg for datamaskiner 
og teknisk utstyr skal bygges i tiltaksområde med en størrelse på ca. 20-60 m2.   
 
Det er forventet et totalplanområde på størrelse 1,7 km2. Antennene blir punktvis inngjerdet for å 
sikre fri ferdsel mellom antennene.  
 
Hovedformål for regulering i dag er landbruks-, natur-, friluftsområder samt reindrift (LNFR), og 
bebyggelse og anlegg framtidig. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og er ikke 
konsekvensutredningspliktig. Storfjord kommune krever utredning av forskningsanleggets betydning 
for reindrift, landbruk, friluftsliv og stråling.  
 
Dagens vei- og strøminfrastruktur skal brukes uten store endringer, men en forbedring av fiber 
infrastruktur er nødvendig for fremtidig aktiviteter. Fiber infrastruktur skal etterhvert graves ned i 
grøft langs bulldoserveien. 
 

3. METODE 

3.1 Datagrunnlag 
 
Reindriftsutredningen er utført i dialog Bessevouvdi/Helligskogen Reinbeitedistrikt.  
Det ble avholdt befaring med distriktet under konsekvensutredningen for deponiutvidelse (Se 1). Det 
ble også i midten januar avholdt et møte med distriktet på feltstasjonen i Skibotn.  
Gjennom møter/intervju og befaring har distriktet kommet med utfyllende og detaljerte beskrivelser 
av drifta og bruken av planområdet. Utredningen er supplert med informasjon om andre prosjekter 
som planlegges og utredes innenfor distriktet.  
 
Det er innhentet data om reinbeitedistriktet fra reindriftsforvaltningens nettsider, der særlig 
arealbrukskartene har vært sentrale (kilden.nibio.no og fylkesmannen.no). Dette er supplert med data 
fra ressursregnskapet og konsekvensutredninger som er utarbeidet for distriktet tidligere.  
 
Datagrunnlaget vurderes som godt, særlig siden reindrifta har bidratt med beskrivelser og 
vurderinger. 
 

3.2 Konsekvensutredning reindrift 
Metodikken for vurderinger av konsekvenser tar utgangspunkt i Statens Vegvesens håndbok V712 
(2014) – Konsekvensanalyser, kapitlet om konsekvenser for naturressurser. Vi gjør vurderinger av 
verdi, omfang og konsekvens og foreslår avbøtende tiltak der det er mulig. 
 
Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Det er gjort 
verdivurderinger av de områder som inngår i plan-/influensområdet. Verdien er beskrevet med tekst, 
og i tillegg angitt på en tredelt, flytende skala: liten – middels – stor. Se også tabell under. 

 

 
 
 
 
 
 



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

Reindrift Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
 Reindrift med lav 

bruksfrekvens. 
Reindriftsområder 
med vanskelig 
tilgjengelighet. 

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

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

 

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

 Tredelt skala for eksempelangivelse av verdi 

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

Omfang 

Svært 
negativt 

Negativt Lite/intet Positivt 
Svært 
positivt 

     

Femdelt skala med eksempelangivelse av omfang 

 
Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til referansealternativet 
(Alternativ 0). Konsekvensen framkommer ved å sammenholde et områdes verdi med 
omfangsvurderingen. Konkret gjøres dette ved å benytte «konsekvensvifta» i Figur 1under.  

 
 

 

Verdi 
Liten Middels Stor 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712) 

 

3.3 Samla belastning (kumulative effekter) 
Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det 
aktuelle reinbeitedistriktet vurderes. Samla belastning er en vurdering av konsekvensene for reindrifta 
av dette tiltaket og inngrep som har berørt distriktet de senere år, i tillegg til inngrep som er planlagt 
framtidig. Samla belastning gis her en overordnet vurdering. 
 
 
 

4. REINDRIFT 

4.1 Inngrep og forstyrrelser 

Eilertsen (2012) beskriver virkninger av inngrep og forstyrrelser i Bioforsk Rapport (2012) om 
Opprustning av fylkesveg 98 over Ifjordfjellet: Dersom reinen unngår, eller bruker noen områder 
mindre enn tidligere på grunn av menneskelig aktivitet eller forstyrrelse som uroer dyra, vil dette føre 
til indirekte tap av beiteareal (influensområde). Ved tekniske inngrep er det den menneskelige 
aktiviteten som vekker sterkest frykt hos reinen. Graden av og typen menneskelig aktivitet i 
tilknytning til anlegget virker inn på om, og eventuelt hvor fort, reinen tilvenner seg inngrepet (Aanes 
et al., 1996). Av mekaniske forstyrrelser blir som regel stasjonære kilder oppfattet som mindre 
truende enn bevegelige kilder. Generelt vil en forstyrrelseskilde som opptrer regelmessige i tid og rom 
kunne føre til rask tilvenning. En høy grad av regelmessighet kan gi tilvenning til omfattende og 
komplekse forstyrrelser (Eilertsen 2012; Aanes et al., 1996). 
 
Eilertsen beskriver videre at: Lineære inngrep som veger og kraftledninger kan føre til barrierevirkning 
for reinen. Virkningen ser ut til å variere avhengig av type dyr (kjønn, alder) og hvor tilpasset de er 
menneskelig aktivitet. Inngrep i et leveområde for rein kan føre til direkte og indirekte tap av 
beiteland. Dette kan igjen gi populasjonsdynamiske virkninger som følge av at området få nedsatt 
bæreevne. Som igjen gjør at reinsdyra får nedsatt kondisjon/vekt og produksjon (Eilertsen 
2012;Skogland, 1990; Skogland 1994). Dersom reinen har alternative beiteområder kan den tilpasse 
seg inngrep ved å forflytte seg bort fra områder med menneskelig aktivitet. Det finnes få studier som 
viser at rein venner seg til inngrep i beiteområdene. Blant annet har Vistnes og Nellemann (2001) 



funnet at reinen holdt seg unna kraftlinjene og hyttefeltene i Repparfjorddalen 20-40 år etter at de var 
etablert (Eilertsen 2012).  
 
Det er kjent at reinen unngår menneskelig aktivitet, men tilpasser seg bedre mekaniske inngrep. Det 
er derfor usikkerhet omkring i hvor stor grad reinen vil området etter at installasjonene er på plass og 
om den vil komme tilbake over tid. I følge Universitetet skal det ikke være regelmessig aktivitet i 
området- men noe aktivitet i forbindelse med vedlikehold og utbedringer. Dette kan ha en negativ 
effekt for rein, spesielt simle med kalv.  
 

4.1.1 Fakta om distriktet 
 
Skibotndalen hører til Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt som har hatt beiterett i Skibotndalen 
fra 1960-tallet. De har hatt helårs beiter i Storfjord og Gáivuotna/Kåfjord kommuner siden 1990-
tallet. A.L. Båhl beskriver at Pæiviø/Båhl familien har drevet tradisjonell reindrift i disse områdene i 
flere generasjoner. Ane Marie Pæiviø Båhls familie er registrert i Lyngen kirkebok fra 1700 tallet, og 
Aslak Båhl ble født i 1920 i Perskogen i Skibotndalen. Hans kone Sigrid Båhl f.1929 tok sine første 
skritt ved Didnuelva i 1930. Båhl-familiens tidligere bosteder ligger ved Perskogen i Skibotndalen. 

Reinbeitedistrikt 24 Bessevouvdi/Helligskogen grenser til Sverige og Finland, og har helårs reinbeiter i 
Storfjord og Kåfjord kommuner (Figur 24). Det betyr at reinen beveger seg innenfor distriktsgrensene 
hele året og har ikke lange forflyttinger mellom de ulike årstidsbeitene. Distriktet har i følge 
ressursregnskapet 2015/2016, 8 sidaandeler med 22 personer tilknyttet sidaandelene. Fastsatt reintall 
er 2000, mens reintall er i 2015/2016 anslått til 1331 dyr, der 10 % er okse, 65 % simle og 24 % er 
kalv. Tapsprosent for både kalv og voksne dyr ligger på omkring 36 %, der tapsårsak oppgis 
hovedsakelig å være fredede rovdyr (Resurssregnskapet 2015/2016).  

 

Figur 2: Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt 

BESSEVUOVDI 



 
4.1.2 Reinbeiter 

Reindriftskartene på nett har informasjon om reinbeitene til distriktet. Arealbrukskartene viser at 
området mellom Nedstevatn og Brennfjell er i bruk til vårbeite I, som er kalvingsland. Simlene trekker 
til dette området for kalving. Kartet viser også trekkveger mellom Ádjetluohka øst for E8 og 
Ruohtovárri vest for E8 og mellom Haskielva/vassdraget og sørsiden av Ruohtovárri. Reinen trekker 
mellom beiteområder slik som vist med svarte «stier» på Figur 2. 

Oksevårbeitet er på vestsida av dalen og lengere inn mot grensa. Sommerbeitet har utstrekning på 
vestsida av dalen og ut mot Nordnes og Kåfjorddalen på østsida (Figur 26). Høstbeitet ligger nærmere 
grenseområdet på begge sider av Skibotndalen, mens høstvinterbeitet strekker seg noe lengre vest. 
Vinterbeitene er i hovedsak på østsida av Skibotndalen og opp mot kommunegrensen til Kåfjord sør 
for Fàvrrosvàrri (reindrift no). 
 
 
 

 

Figur 3: Utsnittet viser vårbeite/kalvingsland (grønne skraveringer), trekkveger (svarte stier) og flyttveier 
(gule striper). Grønne skraveringer helt sør og vest i kartet viser vårbeite områdene for okserein. 

 



 

Figur 4: Kartsnittet viser vårbeite (grønn skravur) og sommerbeite (rød skravur) i Skibotndalen 
(www.reindrift. no) 

Reinen søker oftest tilbake til geografiske områder der de er vant til å beite. Oksene og simlene skiller 
naturlig lag om våren, simler til mere uforstyrrete kalvingsområder, mens oksene søker til andre 
barmarksområder. Oksene er oftest roligere og tåler mer forstyrrelse uten å bli skremt. Om vinteren 
bruker reinen av det overskuddslageret som er opparbeidet gjennom sommeren. Det er derfor viktig 
at vårbeiter og kalvingsland er tilgjengelig og har minst mulig av annen aktivitet, slik at reinen raskt 
får tatt til seg næring for vekst og kalving. Den marginale faktoren for reinen om våren er snø- og isfri 
mark. Lavereliggende områder blir tidligst bart og reinen søker naturlig og årvisst til disse arealene. 
Barflekker med skrinn vegetasjon er viktige beiter, mens snøen fortsatt kan ligge dyp i fjellet tidlig i 
mai. Utover sommeren kan okser og simler blandes mer, når simla ikke lengre har nyfødt kalv.  

Kart over snødybder (Figur 4) viser at de nedre dalområdene er tidligst bart, og derfor er helt sentrale 
for et distrikt som ikke flytter til kysten om våren. For Bássevuovdi/Helligskogen er det kun nedre og 
østre del av Skibotndalen som er kalvingsområder, noe som gjør disse arealene er særlig viktige for 
den totale drifta i distriktet. 

 



   

Figur 5. Snødybder 1.mai i 2015, 2014 og 2013.  Grønn er bar mark, mens de lyse blå feltene indikerer 
snømengder fra <25 cm til mørkere blåfarger opp mot 150-200 cm snødybde (www.senorge.no) 

 
Sommerbeitene dekker store områder slik at det tilgjengelige beitearealet blir fullt ut benyttet. Dette 
betyr tilgjengelighet til beiter på fjellet og lavere ned. Utnyttelse av beiter fører til bedre og effektivt 
næringsopptak som gir reinen bedre kondisjon. Man unngår for mye press på et område som kan 
være tilfelle når reinen beiter i flokk. Samtidig er reinen flokkdyr som søker sammen når det ligger til 
rette for det.  

I sommerperioden blir reinens arealbruk i hovedsak styrt av været og insektsbelastningen. På stille og 
varmere dager vil reinen trekke opp i høyden til luftingsplasser, ofte på snøfonner der de unngår 
insekter. Når det blir kjøligere og om natta vil reinen flytte seg ned til urterike dal- og lisider. På 
kjølige dager om sommeren vil reinen beite lavere i terrenget. Reinen er altså avhengig av både 
lavereliggende områder med rike beiter og høyereliggende lufteområder om sommeren (se kart over 
beiteområder, Figur 3). 

Skogsområder (Figur 5) er viktig fordi der er mye gress og løv som reinen beiter, og særlig sopp som 
reinen er glad i. I skogen er det ofte kilder, skygge og ly for ørn. Rein med kalv kan søke skogen for ly 
og trygghet. I området ved Ruohtovárri er det forholdsvis tett skog av furu og bjørk.  

 

http://www.senorge.no/


 

Figur 6: Skog- og lyngvegetasjon i beiteområdet 

Skibotndalen er et viktig vårbeite for Bessevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt. Området blir tidlig 
bart på våren (Figur 4), og reinen trekker ned for å finne tilstrekkelig beite. Etter en lang vinter er det 
særlig viktig med barrabber på fjellet og i dalområdene, som sikrer at reinen finner lav på trær eller 
på bakken, tørt gras og de tidligste ny spirte planter. 

 
Skibotndalen har samtidig vært, og er, et attraktivt område for friluftsliv og turisme, hvor mange ulike 
planer og utbyggingstiltak har vært drøftet opp gjennom årene.  

 

4.2 Samla belastninger 

4.2.1 Inngrepsfrie naturområder 

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

Ut fra denne kartleggingen er det hovedsakelig arealer mot Kåfjord i nordøst som ligger mer enn 5 km 
fra inngrep (mørkegrønn). Også området rundt Falsnesfjellet og Rihpogáisi er mørkegrønne og 
inngrepsfrie. E8 gjennom Skibotndalen, kraftutbygging med veger og kraftlinjer gjør at fjellområdene 
mellom Skibotndalen og Signaldalen er tapt som inngrepsfrie. Reinbeiting vil kunne foregå i områder 



med inngrep, men risikoen for forstyrrelse i driftsfasen men kanskje spesielt i anleggstiden fører til 
unnvikelse fra områder. Flere steder er beitet direkte nedbygd eller avstengt. 

 

Figur 7: Inngrepsfrie naturområder (INON) i Skibotndalen (kilde: Miljødirektoratet) 

Skibotndalen er et attraktivt område for camping og friluftsliv i utmarka og aktiviteten med 
mennesker som ferdes i fjellet kan også ha en forstyrrende virkning på reinen. Skibotndalens sentrale 
beliggenhet med veg over fjellet til Finland har ført til mange forslag om utbygginger innen samferdsel 
og kommunikasjon. Kraftutbyggingen i Storfjord har gjort at arealer er demmet ned og at det er bygd 
veger inn i fjellet. Det har også gjort at isen på Lávkajohka er usikker, slik at trekkveier er blitt 
sperret.  

I kommunens forslag til arealplan settes det av et større felt til fritidsbebyggelse få kilometer øst for 
avfallsdeponiet. Det settes også av til camping i samme område, men det skal i hovedsak synliggjøre 
dagens bruk. Friområde ved Øvrevann kan også gi økt aktivitet i denne delen av Skibotndalen. 
Planlagt etablering av forskningsstasjon (Eiscat) i nedre del av dalen vil også medføre atkomstveger 
og noe arealbeslag. 

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2008, ble det utført egen konsekvensutredning for 
reindrift. Utredningen la vekt på de samla konsekvensene av flere utbyggingstiltak og hvordan det 
ville gi særlig regionale konsekvenser med press på andre beiteareal og risiko for reduksjon i vekst. 

Etter denne utredningen har det også vært en stor aktivitet innenfor distriktets beiteområder og 
spesielt i området knyttet til Skibotndalen. Både veiutbedring og utbygging samt ny 420 kV linje som 
skal bygges gjennom øvre deler av distriktets nordligste deler vil påvirke det totale bildet for 
distriktet.  



 

420kV linjen- hyttefelter, demningsprosjekter,  

4.3 Verdi, omfang og konsekvens 

4.3.1 Verdivurdering planforslag 

Planlagt utbyggingsområde, og arealene rundt dette, i Skibotndalen er i hovedsak bevokst med skog 
og lyng. Som reinbeiter vil de ha inntil middels næringsproduksjon, men fordi områdene er 
lavereliggende og blir tidlig snøfrie vil beitene være viktige beiteområder for reinen som trekker hit. 
Lavereliggende og tidlig snøfrie areal som nedre del av Skibotndalen er typiske kalvingsområder 
(vårbeite I), og for Bassevuovdi/Helligskogen distrikt er slike områder en mangelvare som vanskelig 
kan erstattes. Dalstrekningen rundt Ruohtovárri blir tidlig bart om våren, og vil i år med mye snø 
være helt nødvendige for reindrifta. Reinbeitene brukes fast hvert år, og reinen har flere trekkveger 
på tvers av dalen. Samlet vurderes reindriftsinteressene knyttet til planområdet å ha stor verdi. 
 

Verdi 
Liten Middels Stor 

   
 

4.3.2 Omfang og konsekvens av 0-alternativet 

Alternativ 0 tilsvarer dagens situasjon. Da området per i dag ikke er utbygd vil det for reindriften ikke 
innebære noen endring av situasjonen. Omfanget vil være lite eller intet 
 

Omfang 

Svært 
negativt 

Negativt Lite/intet Positivt 
Svært 
positivt 

     
 

4.3.3 Omfang og konsekvens av planforslag 

En utbygning av EISCAT anlegget vil innebære et forholdsvis stort arealbeslag, og en økt aktivitet i 
forhold til dagens situasjon i planområdet. Tiltaket vil ikke generere stor daglig aktivitet, men da dette 
er et kalvingsområde vil aktivitet, spesielt i kalvingstiden være forstyrrende. Nye elementer i 
kalvingsområdet, som antenner og gjerder vil kunne være forstyrrende og avskjære bruken av 
områdene slik den er per i dag. Kalven er sårbar i tiden etter fødselen og simler med kalv vil unngå 
områder med aktivitet for å være i fred.  

Mer aktivitet vil også forstyrre det naturlige trekket i og rundt Rouhtovárri ytterligere og dermed 
avskjære reinen fra å bruke området. Likevel gjelder dette utbygging midt i distriktets 
kalvingsområde, som er areal som trenger ekstra beskyttelse.  

Det planlegges flere utbyggingstiltak i nedre del av Skibotndalen. Blant annet hyttefelt og utvidelse av 
eksisterende deponi. Disse tiltakene kommer i tillegg til EISCAT utbyggingen og totalt sett vil disse 
legge beslag på mye av arealene som i dag brukes til kalving. 

Den samlede belastningen av flere utbyggingstiltak over år er synliggjort i konsekvensutredningen i 
forbindelse med kommuneplanen i 2008 (Asplan Viak 2008), og vil utgjøre stort negativt omfang. 

 



 

Reduksjon i beiteareal og økt press på andre beiteområder, kan føre til reduksjon i antall rein for 
distriktet. Reduksjon i flokken vi ha økonomiske konsekvenser for Bassevuovdi/Helligskogen 
reinbeitedistrikt. 

Omfanget av utbyggingen vil være middels til stort negativt. 
 
 

Omfang 

Svært 
negativt 

Negativt Lite/intet Positivt 
Svært 
positivt 

     
 
Verdien av området er stor og omfanget er middels til stort negativt. Konsekvensen for reindrifta blir 
stor negativ konsekvens. På konsekvensvifta synliggjøres dette i Figur 7. 
 

 

Figur 8: Konsekvensvifte som viser stor negativ konsekvens 

4.4 Avbøtende og kompenserende tiltak 

Menneskelig aktivitet i et område virker mer forstyrrende på rein enn faste installasjoner. Det er 
derfor viktig å begrense menneskelig aktivitet i utredningsområdet spesielt i den perioden reinen skal 
bruke arealene og i kalvingstiden. Følgende momenter er viktige å huske på: 

 



• Unngå anleggsarbeid om våren i kalvingsperioden. 
• Ha kontakt med reinbeitedistriktet før og under utbyggingen, for å sikre at reindrifta blir best 

mulig ivaretatt. 
• Etablere buffersoner og økonomisere med eksisterende areal, slik at den totale forstyrrende 

aktiviteten ikke øker. Form og bredde på buffersoner må eventuelt avklares med 
reinbeitedistriktet. 

• Skibotn er et område med mye aktivitet når det gjelder utbygging og alle disse tiltakene vil 
påvirke distriktet litt etter litt. Det er vanskelig å få et godt bilde på konsekvensene hvert 
enkelt tiltak innenfor distriktet vil ha på distriktet totalt, da disse utredningene kun tar for seg 
planområdet og noe av påvirkningssonen rundt. Det anbefales at det gjøres en ny og totalt 
utredning for hele distriktet 
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