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FORORD
Lemminkäinen Norge AS planlegger utvidelse av deres eksisterende

massetak i Lišmmajohka i Tana kommune. I den forbindelse har Rambøll

Norge AS gjennomført en konsekvensutredning innenfor temaet reindrift.

Utredningen bygger på litteratur, bilder fra området, informasjon fra

offentlige etater og samtaler med reineierne i det berørte

reinbeitedistriktet.

Vi vil med dette rette en stor takk til Rákkonjárga reinbeitedistrikt ved

Magne Andersen og Harald Hirsti for informasjon og opplysninger.

Oppdraget er utført som et samarbeid mellom Rambøll i Trondheim ved

biolog Geir Frode Langelo og Rambøll i Alta ved ingeniør Risten Hætta.

Alta, 25.04.2013
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SAMMENDRAG

Lemminkäinen Industri AS (Tidligere Mesta AS) planlegger en utvidelse av et

eksisterende masseuttak på 40-45 da. Det aktuelle området er beskrevet av NGU som

en viktig forekomst av god kvalitet. Lišmmajohka massetak ligger omtrent 5,2 km syd

for Tana bru ved E6. Det aktuelle utvinningsområdet er også beiteland og driftsareal for

Rákkonjárga reinbeitedistrikt 7, og den planlagte utvinningen kan dermed være et

inngrep som kommer i konflikt med reindriftsnæringens rettigheter etter alders tidsbruk

og folkeretten. Distrikt 7- Rákkonjárga tilhører Øst-Finnmark reinbeiteområde og består

av 8 siidaandeler der 18 personer er tilknyttet siidaandelene med et reintall pr. 1.4.2011

på 3974 dyr. Med bakgrunn i dette skal det utføres en konsekvensutredning innenfor

temaet reindrift for å belyse de antatte konsekvensene ved utvidelsen av et

eksisterende massetak i Lišmmajohka.

Massetaket befinner seg i beiteområder som benyttes på tidlig- og midtvinterstid og er i

nærheten av distriktets trekklei og flyttelei. Denne flytteleien benyttes til å drive reinen

fra høstvinterbeite til vinterbeite. Normalt drives reinen nordover forbi massetaket, over

veien og elva i retning av trekkleiet som ligger i området Allaguolbba. Moene i området

er for reindriften av stor verdi på grunn av god mosevekst og fordi reinbeitedistriktet

allerede har tapt beiteland på moene i området Lišmmajohka- Tanabru.

På nørd og øst siden av massetaket er området slett hvor reinen trives godt å beite.

Per i dag er det mindre bebyggelse, Iandbruk og E6 i området hvor eksisterende

massetaket skal utvides. I tillegg er det bygd 22 kv høyspentledning som går parallelt

med massetaket i nordlig retning.

Beitetap og økte driftsutgifter som inngrepet vil medføre beregnes til kr. 213 320.

Verdien av planområdet vurderes å ha noe over middels verdi. Omfanget av tiltaket er

vurdert å være mellom lite/ intet til middels negativ for reindrifta. Konsekvens av tiltaket

er dermed liten til middels negativ (- / --).
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1. INNLEDNING

Lemminkäinen Industri AS (Tidligere Mesta AS) planlegger en utvidelse av et

eksisterende masseuttak på 40-45daa. Dette for å sikre god tilgang på råvareressurser,

som stein og grus til veibygging, asfalt og betongtilslag. Det aktuelle området er

beskrevet av NGU som en viktig forekomst av god kvalitet.

Lišmmajohka massetak ligger omtrent 5,2 km syd for Tana bru ved E6. Uttaksområdet

ligger på oversiden av veien ved kotehøyde 40 og 65, med Tanaelva et stykke

nedenfor på motsatt side av veien. Det aktuelle utvinningsområdet er også beiteland og

driftsareal for Rákkonjárga reinbeitedistrikt 7, og den planlagte utvinningen kan dermed

være et inngrep som kommer i konflikt med reindriftsnæringens rettigheter etter alders

tidsbruk og folkeretten.

Med bakgrunn i dette skal det utføres en konsekvensutredning innenfor temaet reindrift

for å belyse de antatte konsekvensene ved utvidelsen av et eksisterende massetak i

Lišmmajohka. Utredningen skal bidra til en samlet vurdering av de totale

konsekvensene for det planlagte inngrepet og synliggjøre de antatte økte driftsutgiftene

for det berørte reinbeitedistriktet.

2. REINDRIFTEN OG INNGREPSEFFEKTER

 Generelt om reindriftsnæringen2.1

Reindriftsnæringen er en liten næring i nasjonal målestokk, men både i samisk og lokal

sammenheng har den stor betydning, - økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt.

Reindriften er også en viktig del av det materielle grunnlag for samisk kultur. Gjennom

nasjonale forpliktelser etter grunnloven og folkeretten, sees reindriftspolitikken i en

generell same- og samfunnspolitisk sammenheng. Reindriftspolitikken er derfor bygd

på to selvstendige grunnlag; en næringspolitisk produksjonsverdi og en samepolitisk

kulturverdi. (LMD 2012)

Reindriftsområder i Norge er delt inn i 6 reinbeiteområder som er underdelt av

reinbeitedistrikter. Et distrikt kan være inndelt i flere siidaer igjen. Med siida forstås en

gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på sine bestemte arealer innenfor

distriktet. Hver siida består av siidaandeler. En siidaandel ledes av en person eller av

ektefeller/samboere i fellesskap. Ansvarlig leder av siidaandel bestemmer hvem som

får eie rein i andelen og vedkommendes reintall. Hver distrikt har bruksregler og øvre

reintall å forholde seg til. Reindrifta er regulert i reindriftsloven, Lov om reindrift av

01.07.2007. (Reindriftsforvaltningen 2012)
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Reindriftsnæringen har de senere årene fått mye oppmerksomhet på grunn av høyt

reintall. Fastsettelse av øvre reintall skal i følge Landbruks- og matdepartementet

reflektere bæreevnen i distriktet. Det har imidlertid vært stor uenighet i hele

reindriftsnæringen om fastsettelse av øvre reintall og hvordan dette tallet skal

beregnes. Det diskuteres bl.a. om reindriftsnæringen må sees på som en syklisk

næring, der bæreevnen varierer fra år til år: Fordi man ikke har nok kunnskap om

syklusene i det subarktiske klimaet, er det politisk bestemt at det skal være like mange

rein på vidda hvert år. Dette fører til at bæreevnen kan overskrides enkelte år, mens en

kunne hatt flere dyr andre år. (Benjaminsen, Mathiesen og Reinert 2011)

Reindriftens organisering er direkte underlagt Lanbruks- og matdepartementet. Under

landbruksdepartementet ligger reindriftsforvaltningen, som igjen har seks lokale

kontorer. I hvert beiteområde er det et områdestyre, som reindriftsforvaltningens lokale

kontorer er saksutredere for. Reindriftsstyret er en overordnet myndighet og

klageinnstans for områdestyrene, og er også den som rapporterer hvert år til

Landbruks- og matdepartementet. Reindriftsforvaltning er sekretariat for reindriftsstyret.

Reindrifta reguleres etter reindriftsloven som gir grunnlag for en indre organisering og

forvaltning av reindriften (Reindriftsforvaltningen 2012).

Reinbeiteområder utgjør omtrent 40% av Norges landareal og det er en grunnleggende

utfordring for all reindrift å ha tilstrekkelig tilgang til beiteressursene i alle årstider.

Reindriften er inndelt i en rekke årstidsbeiter og det er i utgangspunktet tre faktorer som

avgjør denne inndelingen; Geologi, klima og tilgjengelighet. Geologi og klima

bestemmer hvilke planter som vokser der, og tilgjengeligheten avgjør hvorvidt rein kan

nyttiggjøre seg disse plantene. Dette er spesielt avgjørende om vinteren, ettersom snø

og is kan hindre reinen i å grave seg gjennom til maten. Som en totalt naturbasert

næring er den avhengig av naturen og klimaet som også har stor innvirkning på

avkastning. Samtidig er det en økning i ulike inngrep i viktige beiteområder som

vindmølleutbygging, kraftlinjer, vei, fritidsboliger m.m.(Vistnes,Nellemann, Bull 2004).

FN’s miljøprogram (UNEP) har anslått at i Nord Norge er mellom 26 og 35 prosent av

reinbeitearealene i dag så sterkt forstyrret at muligheten for tradisjonell reindrift er

kraftig redusert. Dersom inngrepene fortsetter i samme tempo, vil 80% av

reinbeiteområderne være tapt om 40 år (UNEP 2001). Behovet for vern av reindriftens

arealer er derfor stort.

En reinflokk bruker ulike områder i hele distriktet til ulike tider av året, og tiltak/inngrep

et sted i distriktet kan få konsekvenser for drifta også i andre områder. Enkeltinngrep

som isolert sett har liten betydning for næringen, kan i sum få store konsekvenser. Et

inngrep feks i luftingsområdet kan gi stor negativt konsekvens dersom distriktet ikke har
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alternative områder som egner seg til lufting. Generelt vil tidligere inngrep i distriktet

som medfører negative konsekvenser føre til at gjenstående områder øker i verdi.

Inngrep som skaper barriereeffekter, og tap av beiteområder vil påvirke avkastningen

og slaktutbyttet. Dersom slaktevekten synker under de respektive normer, vil dette føre

til at distriktet må redusere reintallet, noe som gir negative økonomiske konsekvenser

for den enkelte reindriftsutøver og siida andel. Derfor er det viktig å få fram helheten i

distriktets status og den totale belastningen distriktet har med hensyn på inngrep og

forstyrrelser.

I grove trekk ligger de største utfordringene for reindrifta å tilpasse seg etter politisk

styring, nytt lovverk og arealvern.

 Reinens beite- og arealbehov2.2

For all reindrift er det nødvendig å ha tilstrekkelig tilgang til nødvendige beiteressurser.

Reindrifta er basert på naturbeite som tilsier behov for tilstrekkelig tilgjengelig beite i

alle årstider. Værforhold og fenologi varierer fra år til år, som gjør at det er nødvendig

med store beitearealer slik at denne variasjonen kan ivaretas. Noen områder innenfor

et reinbeitedistrikt er mer intensivt benyttet enn andre områder, men det er behov for

områder som brukes år om annet når behov oppstår.

Den totale beitekapasiteten i et driftsområde vil være betinget av beitebalansen mellom

de ulike årstidsbeitene. En sesongmessig underdekning vil føre til redusert avkastning i

og med at næringsopptak vil gjøre reinsdyrene i dårligere stand til å møte neste

sesong. Det viktigste elementet i beitebalansen er årstidsbalansen mellom tilgjengelige

vinterbeiter og barmarksbeiter. Disse to hovedsesongbeitene har ulike vekstmønster og

ulik dynamikk mellom rein og beite. “Vinterbeitene bestemmer mulig flokkstørrelse,

mens sommerbeitene bestemmer produksjonen” (Klein, 1968)

Innenfor det enkelte sesongområde er reinens naturlige bruk av områdene avhengig av

samspillet mellom tilgjengelig beitekapasitet og dyrenes tilpasning til vær og andre ytre

omstendigheter; som for eksempel driftsforstyrrelser.

I et sommerbeitedistrikt er reinens bruk av landskapet avhengig både av værlaget og

vegetasjonens utvikling eller fenologi. Ett godt sommerbeitedistrikt skal både ha vann,

beite og svalhet. Dette også på de tørreste og varmeste somrene.

Sol og sterk varme medfører at reinen prøver å unngå insekter og varme. Da søker den

etter avkjøling på snøleier i høgfjellet og i fjæra. Dette medfører risiko for uttørking

og/eller dårlig beitero.

Lavere temperaturer, regn og vind gir reinen mulighet til å beite i lavereliggende og

frodige områder med frodig plantevekst. I tillegg vil samspillet mellom reinens årssyklus

og værlag ha en innvirkning. Reinens følsomhet for insekter og sol øker med avhåring

av den gamle vinterpelsen. Dette vil også gjøre at den blir mer følsom for kaldere vær,
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som gjør at reinen har behov for å bevege seg opp og ned i terrenget alt etter hvordan

værlaget er. Ved kaldere værlag i den perioden når hårlaget er tynnest, vil reinen finne

ly i lavereliggende områder som er skogbevokst samtidig som den søker beite der.

På sensommeren og tidlig på høsten vil reinen søke etter sopp, som gjør at den vil

streife mye omkring for å finne det. Dette tilsier også behov for fri bevegelse til og fra de

områdene hvor den kan finne sopp. På vinteren er det viktig for reinen å bevare sine

fettreserver for å ha en beredskap når beitene låser seg. I denne perioden er

tilgjengeligheten og kvalitetet på beite betydelig dårligere på grunn av snø og

isforholdene. Beiteplantene har lav fordøyelighet og mesteparten av tiden går med til å

skaffe seg nok mat, fordøye den og hvile. Vinterbeiteområder regnes som

minimumsbeiter for reinen og betegnes som en begrensende faktor.

Samspillet mellom værlag og økologi gjør at reinen er avhengig av muligheter til mest

mulig fri bevegelse innen sine reinbeitedistrikt for å kunne utnytte de mulighetene som

landskapet gir både til beite, ly, avkjøling og hvile.

 Inngrepenes effekt på reindrifta2.3

Virkninger av inngrep på reindriften varierer med en rekke ulike faktorer, og påvirkes

blant annet av:

- Topografi- kupert eller flatt, nede i dal eller høyt terreng- eksponert eller skjult i

forhold til omkringliggende områder.

- Årstid- minimum/overskuddsbeite, reinens adferd endres gjennom året.

- Kvaliteten på beite- mye impediment, type beiteplanter

- Værforhold og fenologi.  Variasjon i årsrytmen, feks. tidlig/sein vår.

- Kategori rein, reaksjonsmønsteret er noe forskjellig mellom kjønn og årstid.

- Type inngrep: Kraftlinje, vei, gruvedrift, vindmøller vil ha forskjellig effekt på

reinen.

- Støy: Støynivået på anlegg.

- Trekk- og flyttelei som berøres ved inngrep.

Reinen er mest var på våren i kalvingsperioden, og utover sommeren. Flukt er en

vanlig reaksjon for rein ved forstyrrelser. På sensommeren er reinen i godt hold og har

god kondisjon, samt at tilgjengeligheten av kvalitativ godt beite er ubegrenset.

Kostnaden for dyret er dermed på et minimum, og den kan ta seg tid til å flykte fra

eventuelle forstyrrelser som oppleves som farer.

På vinteren når reinen er på minimumsbeiter, vil den komme i en konflikt mellom å

forbruke energi på flukt samtidig som det også vil medføre at den totale beitetiden
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reduseres, og den blir tvunget til å flytte fra områder med beite til områder hvor det ikke

finnes tilgjengelig beite.

Det er foretatt en del forskning som viser at det er den menneskelige aktiviteten reinen

skyr mest og som medfører økt bruk av energi. Kan her nevne Reimers m.fl (2003),

Flydal m. fl 2002), Vistnes og Nellemann (2001) og Ravna (1987). Fellestrekk i

studiene viser at så lenge menneskene holder seg på avstand utløser dette få eller

ingen reaksjoner hos dyrene, bare en viss vaktsomhet for å konstatere hvorvidt det er

fare eller ikke, før de gjenopptar sine normale aktiviteter. Når mennesker bryter denne

terskelen, flykter reinen til andre områder. Fluktdistansen har en sammenheng med en

del faktorer som habitat/område art, type, topografi, antall mennesker, tamhetsgrad hos

reinen, årstid m.m. (Aanes m.fl. 1996).

World Bank (1997) deler inngrepseffektene inn i 3 forskjellige kategorier; Direkte

effekter, indirekte effekter og kumulative effekter.

Direkte effekter ved naturinngrep omfatter som regel fysisk tap av land og forstyrrelse

av dyr i nærheten av inngrepet. Forskning rundt effekten på direkte forstyrrelser på rein

nært et inngrep medfører fluktreaksjoner som gir små og kortvarige effekter på

enkeltdyr (Vistnes, Nellemann og Strøm Bull 2004).

Indirekte effekter omfatter unngåelseseffekter i lengre avstand enn der dyrene blir

utsatt for direkte forstyrrelser. Studier om adferd viser også at dyr som stadig møter på

kontinuerlig og langvarig forstyrrelser, for eksempel biltrafikk, vil bruke mer energi og

dermed få lavere kroppsvekt enn ueksponerte dyr. Dette vil være særlig kritisk på

vårhalvåret når dyrene er i dårligere forfatninger og drektige simler har et stort

energibehov. (Op.cit.) Ved vurdering av arealtap som følge av inngrep i

reinbeiteområder må en også ta i betraktning eventuelle indirekte arealtap. Dette fordi

reinen reduserer bruken av områder i nærheten av fysiske inngrep som for eksempel

veier, hytter og kraftlinjer. Størrelsen på unnvikelsessonene er avhengig av type

inngrep og om flere inngrep virker sammen.

Kumulative virkninger er summen av ulike forstyrrelser, inngrep og begrensninger i

naturmiljøet av tidligere og nåværende inngrep.

I Repparfjordalen i Finnmark er det gjort forskning om reinens adferd i nærheten av en

kraftledning i kombinasjon med hyttefelt med 400 hytter og veien E6. Området er en del

av kalvingslandet til reinbeitedistrikt 22. Denne forskningen viste en 87% lavere bruk

ved 0-4 km fra utbyggingen sammenlignet med områder som lå på 8-12 km fra

utbyggingsområdet. Til sammenligning sank reintettheten til 82% for tilsvarende soner

nær den adskilte kraftledningen (Flydal m.fl. 2002). Dette kan tyde på at det første
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inngrepet i et område har den største effekten på reinens arealbruk, og at ytterligere

inngrep forsterker denne effekten slik det også er funnet i andre områder (Nellemann

og Cameron 1996, 1998, Flydal m.fl. 2002).

I studier som omhandler kraftlinjer og annet relevant infrastruktur varierer resultatene

betydelig. Noen studier viser effekter fra disse inngrepene på opptil 4-8 km avstand

som i hovedsak gjelder villrein (Nellemann et.al, REIN-prosjekter 2002), mens andre

viser bare mindre effekter opptil 500 meters unnvikelsessone (James Stuart-Smith

2000, Oberg 2001). Studier viser også at det kan være en del direkte skadevirkning ved

gjentatte forstyrrelser. Atferdsstudier under langvarig forstyrrelser konkluderer i stor

grad med at reinen i områder med forstyrrelser bruker mer energi og er i mer bevegelse

enn dyr i uforstyrret områder. (Kuck et al. 1985, Maier et al. 1998, Bradshaw et al.

1997) Dette kan igjen føre til redusert kroppsvekt hvis forstyrrelsene vedvarer

(Bradshaw et al. 1998) Ved langvarig forstyrrelser vil mest sannsynligvis føre til at

reinen gradvis slutter å oppholde seg i områder med forstyrrelse (Kuck et al 1985) Den

mest alvorlige konsekvensen er likevel det at reinen vil unngå å bruke store områder

nær utbygging. Dette fordi en slik unnvikelse ofte fører til at reinen presses sammen på

mindre produktive beiteområder som igjen vil resultere økt overbeite og konkurranse

om beiter. (Cameron et. Al. 1992, Helle and Särkelä 1993, Smith et al.2000, Vistnes

and Nellemann 2001, Norges Forskningsråd 2002)

Det er også foretatt noe forskning angående vindmølleutbyggingenes effekt på

reindrifta. Eftestøl et al. (2004) konkluderer med at man per i dag vet for lite om

hvordan større vindparker kan påvirke reindriften. Det en kan regne med, er at hvis en

begrenser den menneskelige aktiviteten og øker forutsigbarheten, vil de negative

effektene bli mindre.

De tilsynelatende motstridende resultatene som er funnet i studier av menneskelige

forstyrrelser på reinsdyr og caribou kan også ha sin årsak i at det er vanskelig å justere

for de ulike faktorene som påvirker reinens atferd. Blant disse er sesong, kjønn og

alder, tamhetsgrad, beitekvalitet, populasjonsstørrelse, jakt, antall forstyrrende inngrep

som det allerede er i området og hvilke erfaring dyrene har med disse (Reimers, 1984m

1991m 1993m Colmanm 1999; Murphy og Lawhead, 2000; Klein, 2000;Wolfe

mfl.,2000; Colman mfl., 2001 b; Vistnes mfl,.Reimers og Colman 2006; Reimers mfl,.

2006).

Så langt er det ingen studier som viser at rein (tam eller vill) venner seg til inngrep slik

at unnvikelsessoner og barriereeffektene reduseres over tid. De studiene som har gått

over lang tid viser ingen tegn til tilvenning. Eksempelvis et studie gjort i Alaska av 20 år
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for gamle rørledninger og veier i Alaska viser at reinen fremdeles har redusert bruk av

områdene nært inngrep. I Norge viser studier av Dovrebanen og Bergensbanen som

ble åpnet i 1921 og 1909 at disse fortsatt danner barriere for villreinen som i dag fører

til oppsplitting av villreinens leveområder. Det samme viser dokumenterte studier gjort

for Kraftlinjen og hyttefeltet i Repparfjorddalen som viser at 20-40 gamle inngrep gjør at

tamreinen fortsatt holder seg unna inngrepene. (Vistnes og Nellemann 2001)

Generelt er det foretatt få studier som viser hvilke effekter de ulike inngrepene gir, men

de fleste forskerne er enig i at menneskelig aktivitetsnivå etter en utbygging er den

faktoren som har størst betydning for hvor stor effekt et inngrep får. Den menneskelige

aktiviteten bør derfor begrenses og gjøres så forutsigbar som mulig. Når dyrene er

frittgående kan unnvikelsessonen og barriereeffekten presse dem inn i naboområder og

dermed føre til driftsmessige konsekvenser.

 Trekk- og flyttelei2.4

Trekklei er viktig for reindrifta ettersom reinen delvis trekker av seg selv mellom

beiteområder via leie. Flyttelei brukes til å flytte reinen fra de ulike årstidsbeitene.

Flyttelei går ofte via områder som virker som naturlige passasjer og som gjør det

enklere for reinen å drives der. I følge lov om reindrift av 9.juni 1978 §22 skal ikke

flytteleier stenges. Landbruks- og matdepartementet kasn gi samtykke i omlegging av

flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gi grunn til dette. Rent

saksbehandlingsmessig innebærer også dette at dersom en flyttelei skal omlokaliseres,

må saken forelegges departementet for avgjørelse. Bestemmelsene her bygger på det

faktiske forhold at utnyttelsen av reinbeitet nødvendiggjør et varierende antall flytteleier

innenfor distriktet, som ut og inn av distriktet. Dette gjelder både for helårsdistrikter og

for sesongbeitedistrikter. Lovens forutsetning er at det fortrinnsvis skal benyttes “gamle

flytteleier” og bestemmer at flytteleier ikke skal stenges.

Fremmedelementer i områder for trekk- og flyttelei kan medføre forstyrrelser og være

barrierevirkende for reinen. Dette vil føre til at driving av rein i retning av feks

bebyggelse sannsynligvis vil bli utfordrende og ressurskrevende. Konsekvensen av

dette kan være at reinen blir stresset og dermed vil prøve å snu- og spre seg under

drivingsprosessen når den støter på fremmede elementer.

Inngrep i trekk og flyttelei vil medføre til at distriktet må finne en alternativ flyttelei, som

vil igjen skape merarbeid i form av driving av rein via områder som kanskje ikke faller

naturlig for reinen å drives i.
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3. METODE

 Arbeidsmetode3.1

I forbindelse med utarbeidelse av denne utredningen er informasjon om den praktiske

reindriften i det berørte området innhentet gjennom samtaler med det berørte

reinbeitedistriktet, distriktsplanen deres og arealbrukskart fra reindriftsforvaltningen. En

del vitenskapelig litteratur rundt tema menneskelige inngrep sin virkning på atferd- og

arealbruk hos rein er blitt gjennomgått og satt i sammenheng med foreliggende

informasjon for planområdet og reindriftens bruk av området. Billedmateriell fra området

er også blitt gjennomgått for å kartlegge planteveksten i planområdet.

Det ble gjennomført en befaring i juni 2011 med representanter fra reinbeitedistriktet

Rákkonjárga, Lemminkäinen Industri AS, Tana kommune, Fefo, Dirmin og Rambøll på

planområdet. Befaringen resulterte i at den mest fordelaktige plassering av utvidelsen

på forhånd ble avgjort ved dialog mellom partene Reinbeitedistriktet 7. Rákkonjárga og

tiltakshaveren Lemminkäinen Industri AS. Dermed blir det ikke foretatt vurdering av

alternativ lokalisering i denne rapporten.

I etterkant av utforming av rapporten har de berørte partene fått tilsendt rapporten og

hatt mulighet til å komme med mer informasjon og korrigeringer.

 Mandatet3.2

Foreliggende rapport har følgende mandat:

1. Reindriftens bruk av planområdet og influensområdet.

2. Kartlegge antatte konsekvens og synliggjøre mulige inngrepseffekter som

reguleringen vil medføre.

3. Verdivurdering av tapet på beiteområdet og driftsmessige konsekvenser som vil

påføres det berørte reinbeitedistriktet.

 Konsekvensvurdering3.3

Konsekvensutredning er hjemlet i Plan og bygningsloven og skal gjennomføres i

samsvar med Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredninger (MD 2005).

I en konsekvensvurdering skal man klargjøre virkningene av tiltak som kan ha

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Håndbok 140 for

konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006) og OEDs retningslinjer for

småkraftverk (OED2007) skal brukes som metodikk for denne utredningen.
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Status og verdi
Verdien for reindriften blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten verdi til

stor verdi.

Det berørte områdets verdi for reindrifta vurderes på bakgrunn av ressurser og verdier i

hele distriktet, og hvilken funksjon de ulike områdene har. I tillegg til å se på generelle

verdikriterier for reindrift er det gjort verdivurdering i forhold til hva som er kritiske

faktorer i distriktet. Hvordan de enkelte elementer spiller sammen i drifta vurderes også

som en del av grunnlaget. De verdisatte områdene vurderes etter en tredelt skala (liten,

middels og stor) med hensyn på verdi.

I vurderingen i forhold til reindrift legges det vekt på områdets verdi som beiteområde

for reindriften, innvirkning på trekk- og flyttleier, og eventuelt om det er faste

installasjoner knyttet til reindriften som for eksempel gjerdeanlegg. I forhold til beite

vurderes områdets produktivitet som reinbeite, hyppighet i bruk, og hvorvidt denne type

beite representerer en minimumsfaktor i distriktet. Se i tabell 1.

Tabell 1. Kriterier for verdsetting i forhold til reindrift.

Kilde Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Statens vegvesen

Håndbok 140

Områder med liten produksjon av

beiteplanter og med lav

bruksfrekvens

Områder med middels

produksjon av beiteplanter

og med middels

bruksfrekvens

Områder med stor

produksjon av beiteplanter,

reindriftsområder med stor

bruksfrekvens og

beiteressurser det er mangel

på i område (minimum)

OEDs retningslinjer

(Reindriftsforvaltningen)

Områder uten reindrift

Områder med reindrift,

men ikke særverdiområder

og minimumsbeiter

Minimumsbeiter og

særverdiområder.

(Kalvingsområder, vinterbeite,

paringsland, trekk-og

flytteleier, reindriftsanlegg )

Omfang
Dette trinnet består i å beskrive og gjøre vurdere type og omfang av mulige virkninger

dersom tiltaket gjennomføres. Konsekvevensene blir blant annet vurdert ut fra omfang i

tid og rom, og sannsynlighet for at de skal oppstå. Omfanget blir vurdert langs en

glidende skala fra stort negativt til stort positivt.
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Tabell 2. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for reindriften. (Statens vegvesen 2006)

Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt
omfang

Stort
negativt
omfang

Reindrift

Ressursgrunnlaget
og utnyttelsen av

den

Tiltaket vil i stor

grad øke

ressursgrunnlagets

omfang og kvalitet

Tiltaket vil stortsett

ikke endre

ressursgrunnlagets

omfang og kvalitet

Tiltaket vil

redusere

ressursgrunnlagets

omfang og kvalitet

Tiltaket vil

redusere

ressursgrunnlagets

omfang og kvalitet

Tiltaket vil i stor

grad redusere eller

ødelegge

ressursgrunnlagets

omfang og kvalitet

Vurdering av konsekvensgrad
Det siste trinnet i vurderingene består i å

kombinere verdien av det enkelte temaet og

omfanget av tiltaket. Dette for å få den samlede

vurdering av tiltaket. Statens vegvesens

konsekvensvifte i figur 1 viser hvordan verdi og

omfang kombineres for å finne konsekvensen.

Denne sammenstillingen gir et resultat langs en

skala fra meget stor positiv konsekvens til meget

stor negativ konsekvens. De ulike kategoriene er

illustrert ved symbolene (–) og (+).

Se konsekvensvifta til høyre for oppsummering

av konsekvensalternativer og korresponderende

symboler.
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Vurderinger og sumvirkninger (kumulative effekter)
Kumulative effekter er summen av ulike forstyrrelser, inngrep og begrensninger i

naturmiljøet av tidligere og nåværende inngrep. Totaleffekten av mange små inngrep

og forstyrrende aktiviteter i et distrikt er som oftest langt større enn virkningen av de

enkelte inngrepene skulle tilsi. Generelt vil et distrikt med mange inngrep og

forstyrrelser innenfor sine områder være mindre fleksible ovenfor nye inngrep. Tap,

oppstykking og redusert bruk av beiteland gjennom utbygging og menneskelig aktivitet

er de største truslene mot reindriftsnæringen. I forskrift av 1.4.2005 til PBL

(Miljøverndepartementet 2005) vedlegg 2 stilles det bl.a følgende krav til utredningen: “

Når flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få vesentlige virkninger skal tiltakets

kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i tiltakets

influensområde vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikte vurderes.” (MD 2005)

For å vurdere eventuelle negative kumulative effekter av tiltaktet, har vi valgt å se på se

øvrige tiltak og planer i sammenheng. Flere inngrep innen et avgrenset område kan

medføre en utilsiktet nedbygging, slik at beitegrunnlaget for rein lokalt og for

reinbeitedistriktet i sin helhet blir betydelig negativt påvirket.

0 alternativet
Nullalternativet er det utgangspunktet som konsekvensene av tiltaket skal vurderes

mot. Det vil si dagens bruk av området opprettholdes og at det ikke blir noe utvidelse av

massetaket. Null alternativet defineres som dagens situasjon, og konsekvensene for 0-

alternativet defineres som ingen.

Tidligere inngrep og øvrige planer som allerede er vedtatt å utføres i distriktet, og som

vil redusere eller forsterke de problemer man står overfor i dagens situasjon skal også

inkluderes i nullalternativet.

 Vurdering og beregning av tapt beite3.4

For beregning av tapt beite skal vi i denne utredningen benytte to forskjellige metoder.

Den tradisjonelle beregningsbetodikken som er utviklet av statskonsulent L.

Villmo/beitekonsulent E. Luftingsmo og beregning ut fra en formel som for tapt

produksjon på det antall rein som beitet kan vedlikeholde. Sist nevnte metoden har en

solid rettspraksis for verdsetting av beiteområder utfra deres forverdi i forenheter (fe)

pr. da. Dette har bl.a. vært benyttet i Hammerfest Herredsrett (2. sept. 1980; Radar på

Honningsvågfjellet), Salten Herredsrett (10. Des.1986; Kobbelutbyggingen),

Hålogalands Lagmannsrett (13.aug. 1991; veg Bekkarfjord- Hopseidet) og Hålogaland

Lagmannsrett (24.juni 2001;Fatima-skjønnet)
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Grunnlaget for beregningene er planprogrammet, flyfoto og bilder fra felles befaring,

samt produksjonstall fra reindriftsforvaltningen.

Disse beregningsmetodene er tidligere blitt brukt blant annet i konsekvensanalyser

utført for Tønnevold Eiendom AS (Riseth og Danielsen 2011), Målselv fjellandsby

(Danielsen og Tømmervik 2006) og for Forsvarsbygg i Pasvik i 2002-2003 (Tømmervik

m.fl.).

Redegjørelse for beregningsmetoder
Reinbeitekapasiteten for et område sier noe om hvor stort reintall en kan ha innenfor et

område uten at en reduserer beiteressursene (bæreevnen). I det følgende vil det bli gitt

en kort beskrivelse av parametere som inngår i beregningene av de ulike

beitekapasitetene.

Bruttoavkastning og bruttoavling:
Den norsk-svenske reinbeitekommisjon i 1964 og 1965 foretok en undersøkelse på

bruttoavkastningen og kjemisk analyse i fórenheter av ulike plantesamfunn for

bestemmelse av energi (fórenheter), råprotein og mineralstoffer. Omregning til

feitningsforenheter (f.f.e). pr. arealenhet ble gjort ved hjelp av fordøyelseskoeffisienter.

Ved hjelp av dette har en så kunnet utrykke produksjonen i f.f.e. pr. areal-enhet.

Dermed kalles produksjonen i f.f.e. for bruttoavling (Tømmervik, 2007).

Bruttoavling:
For lavbeiter vil bruttoavling ha sammenheng med lavens dekning og lavens tykkelse.

For å målsette dette, graderes den etter prosent av arealet med tett lavdekning. For

eksempel vil lavbeite med en prosentandel tett lavdekning på 35-40 % ha en brutto

avling på 35 f.f.e.

Utnyttingsgraden:
Utnyttingsgraden av et beite har nær sammenheng med beiteverdien. Plantesamfunn

med høy beiteverdi vil bli sterkere avbeitet enn plantesamfunn med lav beiteverdi. En

har ved en rekke undersøkelser i ulike distrikter satt opp tabeller for gjennomsnittlige

utnyttingsprosenter for rein på de ulike vegetasjonstyper. Utnyttingsprosenten for de

ulike beitetyper vil også variere med årstiden og beiteperioden i området.

Lengre beitetid vil gi større utnyttingsprosent. Det må derfor tas hensyn til når og hvor

lenge det kan være aktuelt å bruke området. Resultatet en kommer fram til ved å

multiplisere bruttoavkastningen med utnyttingsprosenten er nettoavkastningen (Villmo

1982).
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Forbehov:
Forbehov hos rein er gjennomsnittlig på 2,0 f.f.e pr. dyr pr dag på vinteren og 3,0 f.f.e. i

barmarksperioden. Ettersom tiltaket i Lišmmajohka vil berører distriktets vinterbeite,

gjøres videre beregninger med et forbehov på 2,0 f.f.e.

Beitetidens lengde:
Det legges til grunn at reinen benytter området i 30 dager i snitt for året (november-

januar), selv om det også kan forekomme rein i området også til andre tider av året.

Økonomisk beregning av beitetap:
Utfra tidligere beregninger i konsekvensutredninger, har prisen pr. forenhet vært

mellom 3-6 kr/ f.f.e. Dette er noe avhengig av hvilke fortype man legger til grunn for

beregningene. I konsekvensutredning utført av Karlsen og Riseth i 2011 for

reguleringsplanen for Hundbergan, ble det brukt en gjennomsnittspris pr. f.f.e på kr 5.

Utfra statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks vil kr. 5 i 2011 tilsvare kr. 4,98 i august

2012. For vurderinger av beitekapasiteter og vurderinger av beitetilstand følges Villmo

(1979) som er videre presentert i kapittel 4.4.

Den andre metoden som vil bli benyttet beregnes beitetapet ut fra en formel som for

tapt produksjon på det antall rein som beitet kan vedlikeholde.

Antall rein som det er kapasitet til * Produksjon pr. rein i vårflokk *Produksjonspris

 Vurdering og beregning av økte driftsutgifter3.5

Å beregne de økte driftsutgiftene tiltaket kan medføre er vanskelig. I dette tilfellet er det

tatt utgangspunkt i de antatte konsekvensene for videre beregning av de økte

driftsutgiftene ut i fra erfaringstall fra reindriften. Det berørte distriktet har vært med på å

anslå merarbeid og driftsutgifter som tiltaket kan medføre.
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4. PLAN- OG INFLUENSOMRÅDET OG RÁKKONJÁRGA
REINBEITEDISTRIKT

 Generelt om Rákkonjárga reinbeitedistrikt4.1

Distrikt 7- Rákkonjárga tilhører Øst-Finnmark reinbeiteområde med reinbeite i Båtsfjord-

, Nesseby-, Berlevåg- og Tana kommune. Distriktet består av 8 siidaandeler der 18

personer er tilknyttet siidaandelene med et reintall pr. 1.4.2011 på 3974 dyr. Det

fastsatte øvre reintallet for distriktet er 4000 dyr i vårflokk. Rákkonjárga driftes som 1

samlet sommersiida og noen år som 2 vintersiidaer. (Reindriftsforvaltningen 2012)

Figur 1. Distrikt 7. Rákkonjárga. (www.nordatlas.no)

http://www.nordatlas.no/
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Distriktets vår, sommer og høstbeite
Rákkonjárga er i hovedsak distriktets vår-, sommer- og høstbeite som omfatter den

vestlige delen av Varanger halvøya. Distrikt Rákkonjárga grenser mot distrikt 6-

Várjjatnjárga i øst, i sørvest mot Tanafjorden og nordvest/nord mot havet. Distriktet

driver samlet i en sommersiida. Reinen slippes inn i sommerbeite i april før kalving.

Kalving og sommerbeite skjer i hovedsakelig nord i distriktet, mens vår og høstbeiting

foregår i de sørlige delene.

Mellom sommer og høstbeite er det et sperregjerde som skal hindre reinen i å komme

seg til høstbeitet før kalvemerkingen. Sperregjerde strekker seg fra Austertana til

Stjernevann og videre østover mot distriktsgjerdet som skiller reinbeitedistrikt 6 og 7.

Merking og slakting skjer i merke-og slakteanlegget ved Stjernevannet. Når brunsten

tar til, flyttes reinfolkken nordover igjen. Hovedslakting skjer i oktober/november ved

Stjernevann etter brunsten. Resterende slakterein tas ut i november/ desember på

Seidafjell gjerdeanlegg. Bruttoarealet for vår, sommer og høstebeite er 2052 m2

Distriktets vinterbeite

Figur 2. Vår, sommer og høstbeite. Her ser man sperregjerdet mellom høst og
sommerbeite som går via Austertana. Langs distriktsgrensa går sperregjerdet mot
rbd. 6. (www.reindrift.no)

http://www.reindrift.no/
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Rákkonjárga reinbeitedistrikt har vinterbeite på østsiden av elva i områder ved

Searbbat og Máskevárri. Searbbat område er øst for tana grenser mot distrikt 6 i øst og

mot Finland i sør. På vestsiden av elva grenser Máskevárri mot distrikt 9.

Ved normale forhold tas først Máskevárri området i bruk. Dette fordi det normalt legger

seg mer snø og beitene blir ofte låst på senvinteren. Når flokken krysser elva retning

Máskevárri, kommer den først til området Allaguolbba. Distriktet beskriver området ved

Allaguolbba som viktig og moserikt trekklei.

Deretter tas Searbbat område i bruk. På vinterstid kan distriktet enkelte år skilles i to

driftsgrupper. Flytting fra høstvinterbeite til vinterbeite skjer ved kryssing av Tanaelva

litt sør for Lišmmajohka. Bruttoareal for distriktets vinterbeite er 291 km2.

Figur 3. Vinterbeite. Máskevárri området er vest for Tana bru
og Searbbat område er sørøst for Máskevárri.
(www.reindrift.no)

http://www.reindrift.no/


Rambøll

 Generelt om plan- og influensområdet4.2

Planområdet i Lišmmajok massetak ligger 5,2 km syd for Tana bru langs E 6.

Uttaksområdet ligger på oversiden av veien mellom kt. 40 og 65, med Tanaelva et

stykke nedenfor på motsatt side av veien. Lemminkäinen planlegger en utvidelse av

masseuttaket på 45 dekar for å sikre god tilgang på råvareressurser, som stein og grus

til veibygging, asfalt og betongtilslag. Det eksisterende masseuttaket er på om lag 25

daa. Området er beskrevet av NGU som en viktig forekomst av god kvalitet. Drifta i

masseuttaket er knyttet til produksjon av asfalt og som i hovedsak skjer i perioden fra

juni til september/oktober med drift inntil 30-40 år.

Massetaket planlegges å utvides retning nord, nordøst samt noe i retning sørvest. På

vestsiden av eksisterende massetak går det en kraftledning. På nedsiden av veien er

det et gårdsbruk og 4-5 bolighus. Avstanden fra disse til nåværende uttaksområde er

fra 100- 300 meter.

Ved utvidelse av massetaket, skal det også anlegges et gjerde rundt for å sikre at

mennesker og dyr ikke kommer seg inn på området og skader seg.

Det eksisterende masseuttaket ligger innenfor et området som benyttes av

Rákkonjárga reinbeitedistriktet midt- og senvinterstid.

Figur 4. Planområdet.
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 Landskap og geologi i Rákkonjárga reinbeitedistrikt4.3

Geologi
Berggrunnskartet viser at det i det meste av tiltaksområdet er leirskifer, sandstein,

kalkstein. Det er forholdsvis mye løsmasser med generelt stor mektighet. Det meste av

området er dekket av sammenhengende morenemasser, mens det langs Máskejohka

for det meste er breelvavsetninger. Dette gir grunnlag for ganske gode vekstforhold,

men imidlertid vil andre forhold som bl.a. lokale klimaforhold være avgjørende.

Figur 5. Tiltaksområde - Planlagt utvidelse av Lišmmajok massetak.
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Figur 6. Berggrunnskart over området (www.ngu.no).

Figur 7. Løsmassekart (www.ngu.no).

Landskap
Som landskap må dette området plasseres i «dalbygdene i Finnmark», dvs

landskapsregion 41.

Fra Puschmann (2005) er følgende beskrivelse for landskapsregionen gitt:

«Klimaet er svakt kontinentalt med lite nedbør. Dalene ligger lunt til og er skogkledt. I

de øverste og treløse partier av dalsidene ses ofte mosaikker av dvergbjørkekjerr, lyng-

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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, ris- og rabbehei vegetasjon. Av skogstypene er bjørkeskog mest utbredt, særlig oppe i

liene. Bjørkeskogen veksler fra artsfattig og lavdominert til enkelte frodige

engbjørkeskoger i dalbunnen. I dalbunnen ses også ofte myrer, våtmarker og frodige

elvekanter. I deler av regionen er furuskog vanlig i dalbunnen. I ureg. 41.3 Tana opptrer

furua i en uvanlig variant. For mens ulike skogtyper normalt har høyde over havet som

fremste begrensning, har furuskogen her både en nordre- og indre vekstgrense. Langs

Tanaleva ses furua først regelmessig sør for Valjok og oppover mot Karasjok, fra vel

150 m.o.h. Herfra begynner den å danne skogsamfunn, og både langsetter Kárášjohka

og Anárjohka er furuskog vanlig i dalbunn og -sider. Også i ulike typer bjørkeskog kan

man se spredte klynger eller enkeltstående furutrær.» (Puschmann 2005)

Klima
Når det gjelder vegetasjonsseksjon, så plasserer Moen (1998) reinbeiteområdet i

overgangsseksjon (OC). Denne seksjonen er karakterisert av østlige trekk, men

vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog og rikt innslag av lav er typisk.

Vegetasjonssonen er nordboreal sone grensende til sørarktisk og alpine soner. Disse

vegetasjonssonene er typisk dominert av bjørkeskog og av og til også lavvokst glissen

barskog. Over skoggrensen er det typisk blåbærhei, einer-dvergbjørkkratt og

viersamfunn.

Så langt vi kan se, så ligger den nærmeste målestasjonen for nedbør i Varangerbotn i

Nesseby kommune, ca 15 km fra utbyggingsområdet. Målestasjonene der viser at årlig

gjennomsnitts-nedbør i perioden 1961 – 1990 er ca 410 mm. Juli er den mest

nedbørsrike måneden, med 55 mm, mens mars og april er tørrest med 21 mm.

Temperaturmålingene viser at januar er den kaldeste måneden med -11,9 ºC, mens juli

er den varmeste med 12,2 ºC i gjennomsnitt. Årsgjennomsnittet er ca -0,6 ºC. Alle tall

er gjennomsnittstall for perioden 1961 – 1990.

 Vegetasjon i plan- og influensområdet4.4

Basert på tolkninger av bilder fra området og vegetasjonskartet viser at vegetasjonen i

den planlagte utvidelsen er en blanding av Bjørk og vierkratt, annen lyngmark og noe

antydning til blåbærlyngmark. Tiltaksområdet har ikke spesielt med lav.

Utvidelsesområdet er en blanding av det som klassifiseres i Villmo sitt notat Bjørk og

vierkratt og Annen lyngmark/Blåbærlyngmark. (Villmo 1982).
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Figur 8. Utsikt fra nordsiden av planområdet i retning nordøst.

Figur 9. Utsikt fra nordsiden av planområdet i retning øst.
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Figur 10. Utsikt fra nordsiden av planområdet retning nordvest

5. VERDIVURDERING

 Næringsaktivitet, slaktevekter i distriktet5.1

Produksjonstall for reinbeiteområdet og for distriktet er hentet fra ressursregnskapet for

driftsåret 2010/11 som er utgitt av Reindriftsforvaltning.

Tabell 5: Slaktevekter for reinbeitedistrikt 7 i reindriftsåret 2010/11 sammenlignet med
gjennomsnittet med Øst-Finnmark og gjennomsnittet i reindrifta i Norge.
Distrikt/ Dyr Okse 1-2 år Simle> 2år Kalv 0-1år

RBD 7. Rákkonjárga 50,8 32,5 22,5

Øst-Finnmark 41,2 27,2 17,4

Reindrift totalt 27,2 28,2 18,0

Gjennomsnittlig produksjon pr. rein for driftsåret 2010/2011 for Polmak/Varanger

reinbeiteområde lå på 12 kg pr. rein i vårflokk. Gjennomsnittlig produksjon pr. rein for

driftsåret 2010/2011 for Rákkonjárga reinbeitedistrikt var på 22,6 kg pr. rein i vårflokk.

Dette er langt over gjennomsnittet sammenlignet med reindriften forøvrig, som lå på 7,3

kg pr. rein. Dagens normer for gjennomsnittlige slaktevekter er på 17-19 kg for kalv, 25-
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27 kg for okse 1-2 år og 27-29 kg for simler over 2 år. Distriktet har hatt svært gode

resultater i mange år i forhold til normene som bør oppnås til bl.a. med slaktevekt og

kjøttproduksjon.  (Reindriftsforvaltningen 2012)

 Tidligere inngrep i distriktet5.2

Distrikt 7- Rákkonjárga er noe berørt av inngrep og utbygginger. De siste femten årene

har ulike inngrep ført til forringelse av flyttemulighetene for distriktet. Dette gjelder i

hovedsak vassdragsregulering, bolig- og hyttefelt, vindmølleparker m.m.

Utmarkstrafikken har også økt med årene, som er til forstyrrelse og forringelse av

beiteområder for reindriften. Varanger kraft AS og Finnmark kraft har fått konsesjon for

bygging av vindmølleparker. Byggingen av Rákko earro vindpark forventes å

igangsettes år 2013. I tillegg søkes det det om en til utbygging av vindmøllepark som

også vil berøre beitearealer i Rákkonjárga reinbeitedistrik. Konsesjonssøknaden er nå

til behandling.

Oversikt over tidligere inngrep i distriktet:
Hyttefelt i Kongsfjorddalen, Store Molvik, Kvitnes, Gulgofjorden og
Buetjern: Bygging av fritidsboliger i disse områdene fører til ulemper under

kalvingen og beitetap av distriktets vårland. Spesielt forstyrrende er disp,

barmarksløypa fra Berlevåg til Gulgofjorden. Det er i tillegg flere skuterløyper i

dette området som har måttet stenges ved flere anledninger under kalvingen.

Spredt ferdsel i terrenget fører også til forstyrrelse for reinen.

Hyttefelt og Røde-kors hytta på Seidafjellet : Trafikk til hyttefelt i Seidafjellet

medfører også ulemper for reindrifta i form av uro. Løype til Røde-kors hytta

gjør at menneskelig ferdsel øker.

Skuterløyper i vinterbeiteområdet, barmarksløyper, samt
næringshytter/gammer: Omfanget har økt kraftig de seneste årene. Ulike

forhold er med på å gjøre at distriktet hver vinter blir tvunget til å stenge

skuterløyper i vinterbeiteområdet.

Elkems dagbrudd i Austertana: Kvartsittbruddet i Austertana har gjort

betydelig beslag av sommerbeiteland som har medført tap av viktig

hvileområde for reinen. Virksomheten som drives døgnet rundt, medfører en

del støy i form av maskindrift og salveskyting til ulike tidspunkt. Ringvirkningene

av dette har medført store indirekte beitetap grunnet stor unnvikelsessone enn

selve konsesjonsområdet.

Utbygging av kommunesenteret ved Tanabru: Utbygging til bolig- og

industriformål har foregått fra 60-tallet og frem til i dag, noe som har ført til tap

av svært viktige og frodige moer som ble benyttet under flytting til og fra



KONSEKVENSUTREDNING FOR REINDRIFT - LIŠMMAJOHKA MASSEUTTAK 29 (39)

Ramboll

vinterbeite samt at arealene er redusert vesentlig. Dette har også medført

betydelig bruk av utmarka som følge av økt befolkningskonsentrasjon i

området.

Regulering av Kongsfjordvassdraget: Regulering av Gednjevann har ført til

at flytteveien har måtte endres.

ØFAS (Øst- Finnmark avfallsselskap): Avfallsdeponiet ble etablert på en

gammel flyttevei. Lokaliseringen kloss inntil kommunesenteret har gjort

området utilgjengelig.

Samferdsel: Vegutbygging og arealbeslag for boligformål forøvrig har gjort

beslag av beiteland samt at dette er til forstyrrelse og barriere for reindriften.

Kraftledninger: Det er traseer for ulike steder i distriktet.

Vindmølleparker:
- Hamnefjellet vindkraftverk av Finnmark kraft

- Rákko earro vindpark av Varanger kraft AS

 Dagens bruk og verdi av planområdet5.3

Massetaket befinner seg i beiteområder som benyttes på tidlig- og midtvinterstid og er i

nærheten av distriktets trekklei og flyttelei. Denne flytteleien benyttes til å drive reinen

fra høstvinterbeite til vinterbeite. Normalt drives reinen nordover forbi massetaket, over

veien og elva i retning av trekkleiet som ligger i området Allaguolbba. Området

Allaguolbba består av moer som har god mosevekst og brukes i omtrent 30 dager, alt

ettersom hvordan beiteforholdene i området er. Flytteleiet forbi massetaket har en

stigning/ skråning i terrenget som gjør det enklere å drive reinen der. Reinen lar seg

lettere drives oppover skråninger enn nedover. Der hvor flytteleiet går i dag er også en

av de få områdene hvor man enklest kommer seg med reinflokken til moene på grunn

av ulent terreng i området. Moene i området er for reindriften av stor verdi på grunn av

god mosevekst og fordi reinbeitedistriktet allerede har tapt beiteland på moene i

området Lišmmajohka- Tanabru. På nørd og øst siden av massetaket er området slett

hvor reinen trives godt å beite. Når flokken har beitet i området en periode trekkes den

derifra av seg selv videre nordvest mot Mátkevárri. Ved utvidelse av massetaket vil noe

av de slette beiteområdene gå tapt og utnyttelsen av beitene mellom E6 og massetaket

fryktes av reineierne å ikke bli brukt lenger av reinen, ettersom den kan føle seg

presset mellom E6 og massetaket.

For at man skal nyttiggjøre seg av de slette beiteområdene etter utvidelsen, må det

kanskje til mer intens gjeting for at reinen skal holdes i dette området. (Andersen 2012).
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Per i dag er det mindre bebyggelse, Iandbruk og E6 i området hvor eksisterende

massetaket skal utvides. I tillegg er det bygd 22 kv høyspentledning som går parallelt

med massetaket i nordlig retning.

Figur 12. Trekklei og flyttelei ved massetaket. Flytteleiet går parallelt med dagens 220 KV linja. I kartet ser man
også skråningen i terrenget i flytteleiet.

Figur 11. Trekklei og flyttelei i tiltaksområdet. Trekklei er merket med strek og pil mens flyttelei er
merket med gul trase. (Reindriftsforvaltningen i Øst- Finnmark 2012)
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Figur 13. Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering i forhold til inngrepsfrie naturområder. Lysgrønn:
inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Mørk grønn: Inngrepsfri sone 1 (3-5 km fra tyngre
tekniske inngrep)

Utvidelsen av masseuttaket vil innebære et mindre lokalt bortfall av inngrepsfrie

naturområder vest for planområdet. Tiltaket blir konsekvensvurdert i lys av de

forstyrrelsene som er i området i dag, og at nytt tiltak kommer som et supplement til

eksisterende forstyrrelser. I tillegg til det direkte arealtapet som følge av utbygging i

dette området, kan det oppstå indirekte arealtap ved at reinen reduserer bruken av

andre områder i nærheten. I med at det direkte beitetapet er kun på 40-45 daa og fordi

utvidelsen i tillegg skal foretas på et eksisterende massetak som ikke skal være i drift

på vinterhalvåret, anslår vi at det indirekte beitetapet ikke blir betydelig. I tillegg legges

det til grunn at eksisterende tiltak i området allerede har medført til den betydelige

delen av indirekte unnvikelsessone og indirekte beitetap.  For å anslå et indirekte

beitetap krever dette en mer omfattende prosess med observasjoner både før og etter

tiltaket. Med bakgrunn i dette beregner vi kun videre med direkte beitetap.

I arealbrukskart er beiteområdet distriktets vinterbeite (minimumsbeite) og fordi

influensområdet ligger i nærheten av trekk og flytteleier er området dermed av stor

verdi. I og med at det allerede er foretatt stort inngrep i området, vurderes området å ha

over middels stor verdi for reindriften. Tidligere inngrep i området er utslagsgivende til

at verdien synker fra stor verdi til litt over middels verdi.
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6. OMFANGSVURDERING OG KONSEKVENS

 Massetakets innvirkninger på reindrift6.1

Ved utvidelse av massetaket blir ikke distriktets trekk- og flyttelei direkte avsperret, men

utvidelse av den kan medføre negative effekter i form av unnvikelsessone og

utfordringer med driving av reinen mot massetaket. Planlagt gjerde rundt massetaket

kan bidra til å skape større barriereeffekt på trekk- og flyttelei og dermed også

driftsmessige konsekvenser. Samtidig kan gjerdet også virke positivt i med at reinen

ikke vil komme seg på anleggsområdet og risikere at den skader seg. Gjerdet kan også

virke positivt dersom reinen lar seg bli ledet langs gjerdet i ønsket retning under driving.

Erfaringsmessig kan dette slå begge veier alt ettersom hvordan vær- og vindretningen

er under drivingen og om reinen er stresset. På bakgrunn i dette må det påberegnes

utgifter for bistand og merkostnader for driving av reinen i retning massetaket, samt

merkostnader for gjeting i begynnelsen av tiden når reinen har ankommet området.

Unnvikelsessoner som følge av utvidelse antas ikke å øke mye, ettersom området

allerede er påvirket av tiltak og menneskelig aktiviteter fra før av. Her anses veien E6

som det største inngrepet som skaper store forstyrrelser grunnet biltrafikk. Det vil være

ubetydelig direkte beitebeslag som vil gå tapt ved utvidelse av massetaket, samt at drift

av massetaket skal foregå fra juni til september/ oktober, i en årstid når reinen ikke er i

området. Med bakgrunn i dette er det rimelig å forutsette at utbyggingen ikke virker mer

skremmende for reinen pga at driften av anlegget skal foregå når reinen er på sommer

og høstebeiteområdene. Med dette vil en ikke ha forstyrrelser fra anlegget på reinen i

form av støy og menneskelig aktivitet. Det som kan gi størst utfordringer, er å få nyttet

seg av de beiteområdene som gjenstår mellom E6 og massetaket etter utvidelsen.

Området mellom veien og massetaket blir trangt og kan for reinen føles ubekvemt å

beite mellom veien og anleggsgjerdet. Erfaringsmessig skyr reinen beiteområder hvor

den kan føle seg innesperret. Dermed klassifiseres dette området også som direkte

beitetap i de videre beregningene. Viser til illustrasjonen nedenfor. Dette området utgjør

om lag 22,5 daa i tillegg til den planlagte utvidelsen.
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Figur 15. Område merket med rødt anses som tapt nyttbar beite etter utvidelsen.

Risikoen for at reinen skal bli presset ut av sine naturlige vinterbeiteområder sett i

forhold til reinbeitedistriktets total areal, anses ikke for å være til stedet. Inngrepet

anses ikke til å føre til betydelig endringer i ressursgrunnlagets omfang og/ eller

kvalitet.

 Beregning av beitetap og økt driftskostnader6.2

I tabellen nedenfor er det foretatt beregning av avling for reinbeite utfra standard

produskjonstall for de viktigste beitetypene for rein (Villmo, 1982).

Beregning av beitetap som følge av en eventuell utvidelse av massetaket.
Bruttoavling Beitetap Utnyttelses-

grad (%)
Vegetasjonstyper F.f.e/daa Daa Bruttoavling Vinter Nettoavling

(Nyttbart)

Bjørk og vierkratt 55 29,5 1622,5 2 32,5

Blåbærlyngmark 35 38 1330 2 26,6

SUM 67,5 2952,5 59,1
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Tabellen angir 59,1 f.f.e nyttbart reinbeite beregnet med 2.0 f.f.e pr.dag pr. dyr for vinter

sesong. Dette tilsvarer 29,6 reinbeitedøgn. Dette gir beite for 0,98 rein i 30 døgn.

Nyttbart beite utfra dette beregnes til å være reinbeitedøgn. Basert på en forenhetspris

på kr. 4,98 kan man beregne direkte beitetapet til å bli følgende:

= 4,98	kr 59,1 = . 294,3	

Gjennomsnittlig produksjon pr. rein for året 2010/11 for Rákkonjárga reinbeitedistrikt er

på 22,6 kg pr. rein i vår flokk og en inntektspris for kjøtt er kr. 60 pr. kilo. Alternativ

beregning basert på antall beitedøgn, produktivitet og produksjonspris gir dermed:

=
29,6		 ø 22,6 60

30	døgn
= . 1338	

Dersom vi tar gjennomsnittet av resultatene fra disse to beregningsmetodene, får vi

forverdien av det årlige beitetapet:

=
(294 + 1338)

2
= . 816

Kapitalisert som engangsbeløp kan dette tapet ut fra en rentefot på 5%, beregnes til.

816
0,05

= . 16	320

Utfra disse beregningene fremgår det at de direkte beitetapene er relativt lite for den

planlagte utvidelsen av massetaket.

Beregning av økte driftskostnader

Økt merarbeid er estimert utfra erfaringstall i samarbeid med Rákkonjárga

reinbeitedistrikt. Beregningen er gjort utifra det som antas å medføre økte driftsutgifter

som følge av utvidelsen på massetaket. Verdien av et dagsverk settes til kr.1660 slik

som i Hålogalands lagmannsrett dom 26.10.2012 (sak.12-00258SKJ-HALO).

For beregning av kjøregodtgjørelse er denne prisen estimert utifra leipris for kjøretøy

for ett døgn og for 1 uke. Ettersom markedsprisen for leie er noe høyt sammenlignet

med statens regulativ for km godtgjørelse, settes drivstoff inkl. i prisen.
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I dette har man valgt å beregne med tilnærmet leiepris, dersom ekstern gjeter må bistå

reinbeitedistriktet og fordi  slitasje av kjøretøy i reindriftsnæring er noe større

sammenlignet med kjøretøy for fritidsbruk. Reinbeitedistriktet anser også behov for mer

bistand de 5 første årene ettersom man er ukjent med hvordan reinflokken vil reagere

på tiltaket og det planlagte gjerdet under driving.

Bergnet økonomiske driftskonsekvenser

Merarbeid, gjetebistand (7 døgn, 5

første år)

Kr 58 100,-
(kr 1660 x 35 døgn)

Merarbeid, gjetebistand (1 døgn, 35

år)

Kr 58 100,-
(kr. 1660 x 35 døgn)

Godtgjørelse for kjøretøy pr. døgn
(35 døgn)

Kr. 56 000,-
(kr. 1600  x 35)

Godtgjørelse for kjøretøy 1 uke
(5 uker)

Kr. 24 800,-
(kr. 4960 x 5 uker)

SUM 197 000,-

Oppsummering Kostnader
Beregning av beitetap og estimert økte driftsutgifter oppsummeres nedenfør.

Økonomisk konsekvens for reindriften

Beregnet beitetap Kr. 16 320,-

Estimert økte driftskostnader Kr. 197 000,-

SUM 213 320 ,-

Det er et kompleks økonomisk bilde med mye usikkerhet. Beregning av kostnader for

estimert økte driftsutgifter er usikre. Endringer i kostnader ved drift, er vanskelig å anslå

da vindmølleutbyggingen i distriktets sommerbeite ikke er igangsatt når denne

utredningen blir utført, samt at flokkens reaksjon er vanskelig å forutsi i forhold til

utvidelse av massetaket og dens adferd ved driving i gjerdets retning. Det er også noe

usikkert på hva utvidelsen av massetaket kan bety med hensyn på endring i egen

arbeidsmengde og behov for bistand da dette har en sammenheng bl.a med flokkens

tamhetsgrad og værforhold. Kostnadsoverslag for økte driftsutgifter er dermed estimert

ved hjelp av erfaringstall og i samarbeid med reinbeitedistriktet.

Ettersom utbygging av vindmølleparkene ikke var igangsatt når denne utredning ble

foretatt, er det også en del usikkerheter knyttet til konsekvensene av

vindmølleutbyggingen og om dette vil øke presset på vinterbeitet. Dersom
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driftsmønsteret endres, vil empirien av en kartlegging over en periode på 3-5 år, vise

om dette har ført til økt tidsforbruk/innleie av bistand, komplisering av driving, endret

slaktevekt osv.

På grunn av de negative konsekvensene i form av merarbeid og økte driftsutgifter som

massetaket kan medføre distriktet, vurderes omfanget av tiltaket å være mellom lite/

intet til middels negativ for reindrifta.

Konsekvens
Utvidelsesplanene for eksisterende massetak har en lokalisering som vil medføre

driftsmessige konsekvenser og noe beitetap for det berørte reinbeitedistriktet.

Konsekvens: Liten til middels negativ (- / --)

7. AVBØTENDE TILTAK

 Avbøtende- og kompensatoriske tiltak7.1

Det bør unngås drift ved anlegget i perioder når reinen er i området.

Valg av gjerdetype og gjerdetrase avtales i samråd med reindrifta.

Avtale om kompensasjon for tapt beite og økte driftsutgifter bør inngås mellom

reindrifta og tiltakshaver. Ny vurdering av tiltaket og dens innvirkninger anbefales

gjennomført 5 år etter at tiltaket er utvidet.

8. USIKKERHET

Datagrunnlag
Datagrunnlaget om reinens beitebruk og plantevekst vurderes som forholdsvis godt i

området som direkte berøres av inngrep knyttet til utbyggingen. Det foreligger derimot

ikke datagrunnlag om reinens indirekte beitetap og inngrepseffekter i områder for

tidligere utførte inngrep i reinbeitedistriktet.

Verdisetting
Grunnlaget for å verdisette reinbeiteareal i det direkte berørte området vurderes å være

god. Det er derimot usikkerheter knyttet til tidligere utførte inngrep i området i med at

det ikke foreligger noe data på inngrepseffektene.  Området er vurdert i samråd med

reindrifta og reindriftsforvaltningen og verdivurdert i forbindelse med andre inngrep.
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Omfang
Omfangsvurderingene er noe usikkert. Det er vanskelig å forutsi hvordan inngrepet vil

påvirke reinen, påfølgende barriere effekter og hvor omfattende driftskostnadene kan

bli grunnet reinens adferd i ulik topografi, fenologi og tamhetsgrad.

Konsekvenser
Da det er knyttet noe usikkerhet til omfangsvurderingen og verdisettingen vil det også

være knyttet usikkerhet til konsekvensvurderingene.



Rambøll
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