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1 Sammendrag 
Konsekvensutredningen er gjennomført av COWI AS på oppdrag fra Narvikgården 
AS. Narvik kommune har startet omregulering av Narvikfjellet med mål om 
ytterligere aktivitet både sommer og vinter, og flere hytter i området. I 
utredningsområdet har to siidaer1 reinbeitedistrikt med vår-, sommer-, og 
høstbeiter. Tett inn til planområdet er et viktig vinterbeite. Dette er minimumsbeite 
for Skjomen reinbeitedistrikt. En økning i vinteraktivitet vil føre til mer ferdsel i 
området, som er negativt for reindriften. 

Gjennom dagens alpinanlegg går en viktig trekklei. I dag stoppes heisanlegget når 
reinen skal flyttes gjennom dette området. Verdien av utredningsområdet for 
reindriften vurderes til middels. Konsekvensen av områdereguleringen vurderes til 
middels negativ. I anleggsperioden kan de negative konsekvensene minimaliseres 
ved at arbeidet legges til perioder når reinen ikke bruker området. 

Fremtidig aktivitet i Narvikfjellet bør tilpasses reinbeitedistriktets bruk av fjellet. 
Eksempler på avbøtende tiltak er tinglyste avtaler om stans av heisen når reinen er i 
området og minst mulig frikjøring i vinterbeiteområdet, når reinen bruker det. 

                                                      
 
 
1 Geografisk og sosial betegnelse for en gruppe av reineiere som utøver deler av driften i 

fellesskap innenfor et bestemt areal. Kilde: Reindriftsforvaltningen. 
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2 Innledning 
I høringsprosessen av planprogrammet til ny områdeplan for Narvikfjellet ble det 
gitt innspill fra Reindriftsforvaltningen i Nordland. Det var behov for utredning av 
det samiske natur- og kulturgrunnlaget i planområdet. Konsekvensutredning (KU) 
av ny områdereguleringsplan for Narvikfjellet ivaretar dette.   

Narvikgården AS har engasjert COWI AS til å gjennomføre en fagrapport som 
vurderer konsekvensene planene har for reindriftsnæringen i Narvikfjellet. 
Narvikgården er Narvik kommunes eiendomsselskap.  Konsekvensutredningen 
med alle fag utarbeides av DBC arkitektur AS. 

Kontaktpersoner i Narvikgården har blant andre vært Rune Pettersen og Erik 
Plener. Denne fagrapporten er utarbeidet av COWI AS ved viltforvalter Beate Aase 
Heidenreich og hortonom cand agric Kristin Moldestad. 

Eventuelle spørsmål til rapporten kan rettes på mail til bahe@cowi.no 

Juni 2014 
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3 Formål  
Hensikten med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvensene 
områdereguleringen av Narvikfjellet har for reindriftsnæringen. Planområdet 
berører særverdiområde og minimumsbeite for reindriften. Konsekvensene for 
disse skal utredes for å tas hensyn til i planarbeidet.  

Utredningen skal se på hvilke virkninger områdereguleringen vil ha på utøvelsen 
av reindriften i fremtiden, samt redegjøre for andre kjente tiltak innenfor 
reinbeitedistriktet. Dette for å gi en samlet oversikt over effekter av planer og 
tiltak. 

I henhold til plan og bygningsloven §5-1 andre ledd har kommunene et særskilt 
ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging. 
Dette gjelder grupper av samiske reindriftsutøvere.  

Forskrift om konsekvensutredninger § 4, e stiller krav om utredning av planer og 
tiltak som: 

e) "kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er 

lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i 

konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med 

reindriftens arealbehov," 
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4 Metodebeskrivelse 
Denne utredningen er basert på temaveileder «Reindrift og planlegging etter plan 
og bygningsloven» utgitt av Klima- og miljødepartementet, «Veileder til 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven» utarbeidet av 
Reindriftsforvaltningen i Alta og Statens vegvesens metode for konsekvensanalyser 
beskrevet i håndbok 140. 

Temaveilederen og veilederen gir føringer for hvilke viktige faktorer som skal 
beskrives i konsekvensutredningen for reindrift, og er mer omfattende enn håndbok 
140. Det har derfor vært viktig å benytte disse som verktøy for å få frem best mulig 
bilde av konsekvensene tiltaket har for reindriften.  

Reindriftsnæringen har definert reindriftens særverdiområder og minimumsbeiter i 
et arealbrukskart, (https://kart.reindrift.no/reinkart/). Kartet ligger til grunn for 
beitebruk i utredningen. 

En av de to reindriftsutøverne har kommet med viktige personlige meddelelser om 
bruken i planområdet og øvrig bruk av beiteområder med spesiel vekt på 
særverdiområder og virksomhet som påvirker reindriften. 

For å kunne si noe om hvilke konsekvenser tiltaket har for reindriften er 
konsekvensutredningen delt i tre deler:  

› Første del består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi. 
Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.  

› Andre del består av å beskrive og vurdere type konsekvens og omfang 
(påvirkning). Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å 
medføre for reindriften. 

› Tredje del består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
konsekvensene for å få den samlede konsekvensvurderingen. Spesielt for KU 
om reindrift er at også andre planer og tiltak i beiteområdet skal vurderes og 
samlede effekter vurderes. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes 
langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget 
negativ konsekvens (----).  Se illustrasjon nedenfor. 
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Figur 1. Illustrasjon av metode for bestemmelse av konsekvensgrad. Konsekvensen er i henhold 

til metoden en funksjon av lokalitetens/temaets verdi på den ene siden og planens/tiltakets grad 

av negativ eller positiv påvirkning (omfang) på den andre siden (Illustrasjonen er hentet fra 

Statens vegvesen sin håndbok 140). 

 

Konsekvenser av foreslåtte tiltak i anleggsperioden og avbøtende tiltak er beskrevet 
i eget kapittel.  
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5 Bakgrunnsinformasjon om reindrift 
Reindriftens spesielle nomadiske driftsform bygger på villreinens beitebruk og 
trekk. Den nomadiske ville reinen trekker til de til en hver tid beste områder for 
sesongens beite. Andre viktige områder er brunstområder, flytt-/trekklei og 
kalvingsland. Tamreindriften følger dette mønsteret, men reinen styres av 
reindriftsutøveren som flytter reinen mellom beiteområdene.  

Viktige funksjonsområder for reinen deles inn i særverdiområder og 
minimumsbeiter. Dette er sentrale områder som reindriften er helt avhengig av for 
å opprettholde den nomadiske driftsformen.  

Særverdiområder er flyttlei, trekklei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. 
Beitet deles inn i åtte ulike årstidsbeiter.  

Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall, og er et 
viktig grunnlag for fastsettelsen av øvre reintall for distriktet.  
Reindriftsforvaltningen påpeker i sin veileder at det er viktig å få frem hvilket beite 
som er minimumsbeite for distriktet.  

Områdene skal beskrives i en KU. Det skal gis en beskrivelse av virkningene som 
planen eller tiltaket kan få for hver enkelt av de kritiske faktorene. Årsaken til at en 
plan, eller et tiltak kan få svært negative konsekvenser om særverdiområder eller 
minimumsbeiter berøres, er at dette kan gi forstyrrelser i årssyklusen, og at 
muligheten for tilpasning er begrenset. Det er viktig å få innsikt i hvilken betydning 
tap av områder får for reindriften i området. 
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6 Planområdet - verdivurdering 

6.1 Beskrivelse av området 
Planområdet ligger i Narvik kommune, Nordland fylke, i en nord- til nordvestvendt 
helling på Fagernesfjellet, med relativ bratt oppstigning fra de laveste områdene i 
sør til de høyeste områdene i nord. Den sørlige delen av område ligger høyest over 
havet og består mest av snaufjell med bratte skrenter og mye stein og ur. 

Størst betydning for reindriften er skianlegget med heiser og nedfarter som går fra 
flere steder. Over skogbeltet er det toppstasjon for to heiser, Fjellheisrestauranten 
(656 moh) og Linken/Fagernesfjellet (1003 moh). Skianlegget inkluderer 15 
nedfarter, aktivitetspark, barneskitrekk, lysløyper, sykkelløyper, turstier, 
fjellrestaurant og aktiviteter som for eksempel paragliding. Innenfor planområdet 
ligger det også noen spredte enkelthytter og eneboliger. Vedlegg 1 viser aktivitet i 
Narvikfjellet. 
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Figur 2. Områdeplan Narvikfjellet. Figuren er hentet fra planprogrammet og viser planens 

utstrekning. 

 

6.2 Dagens reindrift i utredningsområdet  
Arealbrukskart fra reindriftsnæringen viser at 2/3 av planområdet inngår i Skjomen 
reinbeitedistrikt. Vi har vært i kontakt med reindriftsutøverne i Skjomen for å 
kartlegge og få innsikt i bruken av området. Det er to siidaer  i dette beitedistriktet 
som til sammen har 1385 km² beiteareal og et fast reintall på 600 dyr. Skjomen 
reinbeitedistrikt har vår-, sommer- og høstbeite i planområdet, samt vinterbeite 
nordøst for planområdet. Kartet viser ulike årstidsbeiter som dekker planområder. 

Kalvingslandet ligger godt utenfor planområdet. Reindriftsutøvere bekrefter at 
bruken av området er i henhold til informasjon i arealbrukskartet, se figur 3. 
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Figur 3. Arealbrukskart med oversikt over funksjonsområder. Kilde: Reindriftsforvaltningen. 

 

 
Som kartet viser er det i dag en trekklei gjennom området. Denne følger ca 700 m 
koten øverst i dagens skianlegg. Skitrekket med stolheisen er reindriftens største 
utfordring i dag. Sommerstid går heisene i perioder og frakter folk til fjells for 
fotturer, og det er også sykling i alpinanlegget. Trekklei som begrep brukes når rein 
beveger seg naturlig mellom beiteområder. Skitrekket er en barriere for reinen og 
hindrer den i å forflytte seg naturlig gjennom området når heisen er i drift. Synet av 
stolheisene i luften skaper frykt hos reinen og de går ikke forbi et område med 
stolheiser i drift. I dag løses denne utfordringen ved at reineier ringer 
driftsansvarlig i skianlegget slik at heisen stoppes for å slippe reinen gjennom 
området. Det kan stilles spørsmålstegn ved om denne trekkleien også kan anses 
som en flyttlei. Når reinen styres gjennom område i trekkleien, ved at reineier får 
stoppet heisen, er den å anse som en flyttlei. Vi velger å definere dette som et 
særområdeelement når reineier må følge med under flyttingen for å sikre at reinens 
naturlige trekk opprettholdes. 

Flyttlei er definert som et særverdiområde i lovverket i henhold til plan- og 
bygningsloven, men begrepet trekklei er ikke med der. I "Veileder til 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven", utarbeidet av 
Reindriftsforvaltningen i Alta, er trekk- og flyttleier definert sammen og som like 
viktige i kapitel 6.2.2. Flyttelei som særverdiområde har ett sterkt vern etter Lov 
om reindrift, §22.  

Fagernesfjellet er beiteområde for rein, se figur 3. Området er vår-, sommer- og 
høstbeiteområde, hvor de høyereliggende områdene øst for planområdet er viktige 
luftingsplasser om sommeren. Der er det snøfonner som reinen søker for å få ned 
temperaturen og komme unna parasitter. Nordøst for planområdet er det vinterbeite 
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for reinen, dette er minimumsbeite. Bruken av beiteområdene varierer mellom år, 
og reinen flyttes til de beste forholdene.  

Reindriftsnæringen opplever liten konflikt knyttet til aktiviteten i Narvikfjellet i 
dag, så lenge heisen kan stoppes når reinen er i området.  

Turfolk er stort sett ikke er noe problem og reineier vi snakket med, mener at 
reinen til en viss grad venner seg til folk og trekker seg unna.  

6.3 Verdien av området 
Verdiene området har for reindriftsnæringen settes til middels/stor. Rett på utsiden 
av planområdet er det vinterbeite som er minimumsbeite for næringen. Det går en 
viktig trekklei gjennom planområdet. Trekkleien og nærheten til viktig vinterbeite 
gir planområdet middels til stor verdi på skalaen, se figur nedenfor. 

 
Figur 4. Området har middels til stor verdi for reindriftsnæringen. 
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7 Utbygningsplanene 
I følge planforslaget og områdereguleringen vil arealbruken for store deler av 
planområdet bli videreført som i dag. Hovedaktiviteten vinterstid er alpinkjøring, 
frikjøring og langrenn. Det er tenkt å etablere flere nye langrennsløyper og 
alpintraseer. I barmarksperioden er det fottur og terrengsykling som er 
hovedaktiviteten. Paragliding forgår i Narvikfjellet og vil antagelig bli mer aktuelt 
med mer tilrettelegging. I ny områdereguleringsplan legges det opp til økte arealer 
for sommeraktiviteter. 

Områdereguleringen legger til rette for: 

› etablering av boliger 

› hyttebebyggelse 

› servicetilbud som naturlig faller inn under drift av skianlegg 

› overnattingsmuligheter 

› ivaretakelse av friluftsaktivitetene, både nåværende og fremtidige  

De planlagte hyttefeltene ligger høyere opp i fjellet enn i dag, men under 
tregrensen. Planen legger opp til økt tilgjengelighet og tilgang til fjellet.  

I dag er det gondolbane til Fjellheisrestauranten 650 moh, denne er også åpen om 
sommeren. Fra fjellheisen går det i dag stolheis til Linken/Fagernesfjellet, 1003 
moh. I utbygningsplanene ligger et ønske om gondolbane opp til Linken/ 
Fagernesfjellet.  

I sommerhalvåret er Tredjetoppen 1272 moh (SØ) et turmål som markedsføres. 

7.1 0-alternativet 
Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvenser ved å utvikle 
Narvikfjellet. Sammenlikningsgrunnlaget er dagens situasjon som defineres som 0- 
alternativet. 
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8 Omfang av tiltaket for reindriften  
Fragmentering av reinens beiteland er en trussel i dagens reindrift. Inngrep og 
forstyrrelser innenfor reinbeitedistriktet deles inn i direkte- og indirekte 
konsekvenser av inngrep og forstyrrende aktivitet.  Direkte konsekvenser kan være 
permanent tap av beiteområder og særverdiområder, som en følge av utbygging og 
hindringer i reinens trekk- og flyttleier. Indirekte konsekvenser kan være 
midlertidig redusert bruk av omkringliggende beiteland, merarbeid for reineier og 
stress for reinen.  

8.1 0-alternativet 
0- alternativet er at det ikke skjer noen ytterligere utbygging eller økt aktivitet i 
området, altså dagens situasjon videreføres.  Med opprettholdelse av dagens 
situasjon vil næringen fortsette som nå. Det vil også uten noen regulering være 
muligheter for å ha lenger sesong i alpinanlegget, som vil gi forstyrrelser for 
reinen. 

 
Figur 5. O-alternativet fører ikke til noen endring av dagens situasjon. 

 

8.2 Tiltaket 
Minimumsbeite i Skjomen reinbeitedistrikt er vinterbeite. Vinterbeitet ligger tett 
inntil planområdet i nord. Med foreslåtte planer om generelt mer aktivitet 
vinterstid, vil dette kunne gi mer forstyrrelse for rein på vinterbeite. Spesielt vil 
mer frikjøring kunne gi mer folk i vinterbeiteområdet.  

Det er foreslått en ny langrennsløypetrasee i planområdet.  En langrennsløype i 
planområde anses ikke som noen utfordring for reinen.   
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Figur 6.  Foreslått løypekart for Narvikfjellet. Fra områdeplan. Kilde: Narvikfjellet AS 

      

Trekkleien reinen har gjennom alpinanlegget og under eksisterende heistrase er et 
særverdielement. Avbøtende tiltak i dag er at skiheisen stanses så reinen kan 
passere. På sikt, med økt utbygging og mer ferdsel i fjellet, vil dette bli et større 
problem.  

Det er foreslått økt bruk av heisene. Hvis heisen utvides med gondol helt opp til 
Fagernesfjellet, blir heisen i seg selv et problem. Økt bruk av anlegget sommerstid, 
med mulig drift i en lenger sesong om vinteren og lengre dager når det blir lysere 
om våren, kan gi utfordringer ved at det aldri blir ro for reinen til å flytte seg 
uforstyrret.  

Lenger sesong for heisanlegget vil gi flere tilgang til fjellet og økt ferdsel av folk 
på tur oppover og innover fjellet. Lengre og nye sesonger for heisene vil også gi 
sykling i terrenget og mulighet for at nye områder gjøres tilgjengelig for flere. 

Den største trusselen mot dagens reindrift er alpinheis med stoler eller gondoler i 
luften. Disse hindrer reinens bevegelser i terrenget og er et reel problem når reinen 
er på trekk mellom områder. En ny gondolbane helt opp på Fagernesfjellet/Linken 
vil være et nytt stort bevegelig element i høyfjellet som kan ses fra langt hold. 

Essensielt for å kunne si noe om konsekvensene utbyggingen vil ha på reinens bruk 
av området, er å vite hvor mye forstyrrelse reinen tåler. En rekke studier viser at 
både villrein og tamrein opptrer i reduserte tettheter i nærheten av 
forstyrrelseskilder, og at utnyttelsen av beiteområdene er høyere i områder langt 
unna forstyrrelseskilder. Tekniske inngrep kan også medføre delvise barrierer for 
reinen, slik at områder fragmenteres og får redusert bruk. (Andersen R, m.fl. 2004). 
Undersøkelser av vill rein kan til en viss grad overføres til tamrein, selv om en 
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undersøkelse av tre ulike villreinstammer, viste ulik grad av skyhet avhengig av 
graden av innblandingen av tamrein (Reimer, E. m.fl. 1994). 

Villreinens frykt for mennesker er dokumentert i en rekke studier, blant annet 
gjennom eksperimentelle provokasjoner (Duchensne m.fl. 2000, Reimers m.fl. 
2006). Studier viser at de langsiktige effektene av ferdsel langs merka løyper trolig 
er avhengig av både ferdselsintensitet og løypenettets utbredelse og plassering i 
terrenget (Reimers m.fl. 2006, Reimers & Coleman 2009). I tillegg vil tilgangen til 
alternative beiteområder og kvaliteten på disse trolig ha mye å si for hvordan 
reinen reagerer på systematiske forstyrrelser. 

En rekke villreinstammer er hindret i å bruke sine naturlige trekk til viktige 
funksjonsområder. I en nyere undersøkelse av ulike villreinstammers respons på og 
barriereeffekten av ferdsel og ferdselsintensitet, viser analyse av stiintensitet og 
krysning av rein, at mer enn 30 personer per dag på en sti gjør det vanskelig for 
reinen å krysse stien, og mer enn 220 mennesker gir full barriere (Strand, O. m.fl. 
2013).  

Samtidig viser erfaringer fra tamrein at dyra kan tilpasse seg nye tekniske inngrep i 
beiteområdet. Hvilke dyr i flokken som tilpasser seg er avhengig av flere faktorer. 
Erfaringer fra tamreindriften er at simler med kalver er mer vare for forstyrrelser 
enn bukkeflokker, i barmarkssesongen. 

Ved store forstyrrelser kan konsekvensen være at reinen slutter å bruke 
planområdet til beite. En annen konsekvens kan være redusert mulighet til å flytte 
reinen mellom beiteområder. Disse to mulige direkte konsekvensene av planen er 
av stor betydning. 

 

 
Figur 7. Tiltaket vurderes derfor til å ha middels negativ omfang  for reindriften. 

 

 

8.3 Andre forhold som påvirker reindriften i 
dag 

Utbygninger som påvirker særområder er generelt negative for reindriftsnæringen. 
I følge reindriftsnæringen driver Statnett vedlikeholdsarbeid i Skamdalen på 420 
KV kraftlinjen.  Det kommer en ny trase, parallelt med den eksisterende i 
forbindelse med ny linje mellom Ofoten og Balsfjord. Når det drives 
anleggsvirksomhet og det hugges nye traseer blir det kraftig løvoppslag (bjørk) i 
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sporene etter maskinene. Løvoppslaget blir etter kort tid til tett ungskog, som virker 
som en barriere for reinen.  

Det bygges et småkraftanlegg i Stubblidalen. Anleggsvei og aktivitet skaper 
utfordring i forbindelse med flytting av reinen, da anlegget ligger midt i en flyttlei. 
Det er store utfordringer og tar lang tid å få reinen forbi aktiviteten som foregår der 
i dag.  

I samtale med reineier kom det frem at løshunder og skiløpere som følger etter rein 
er et problem da det skremmer reinen. Hundespann kan være et problem, da det 
virker som lukten av hundene samt lyden av dem skremmer reinen.  
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9 Samlet konsekvens av tiltaket og andre 
forhold 

 

Kritiske faktorer knyttet til særverdiområder og minimumsbeiter er: 

› Trekkleien gjennom alpinanlegget vil bli hindret ved utvidelse av anlegget og 
bruken av området. Dette vil føre til en barriere for reinen og hindre naturlig 
trekk. 

› Minimumsbeite som er vinterbeite, nordøst i planområdet kan bli påvirket ved 
at mer folk kommer inn i området.  

› Økt ferdsel vil kunne gi stress i flere møter mellom rein og mennesker.  
Dersom økt tilgjengelighet fører til mer friluftsaktivitet når reinen er i 
området, vil dette ha negativ konsekvens for reindriften. 

› Når byggingen av småkraftverket et annet sted i beiteområdet er avsluttet vil 
aktiviteten gå over i en driftsfase. Virkningen av anleggets effekt på reinens 
bruk av området etter ferdigstillelse er usikker, og bør utredes nærmere med 
tanke på samlede effekter av tiltak i beiteområdet Skjomen. 

› Utvidelse av kraftlinje med ny trase og vedlikehold av eksisterende kraftlinje 
med sine barriereeffekter som konsekvens for reinen, vil kunne minimeres ved 
å holde ungskogen nede. 

Samlet sett vil planen kunne gi mindre tilgjengelig beite for reinen og mer stress 
ved møte med folk. Gode avtaler om stans av heisanlegg når reinen er på trekk, kan 
minske konflikten i trekkleien. En del midlertidige indirekte konsekvenser får 
betydning for næringen. De største direkte konsekvensene vil være tap av trekklei 
og beiteland. Tiltaket og andre påvirkninger vil ha middels negativ konsekvens for 
reindriftsnæringen.  
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10 Avbøtende tiltak 
Reindriftens bruk av området varierer mellom år. I perioder på opp til flere år kan 
et område brukes før reinen flyttes til et annet område, før den igjen flyttes tilbake 
når beitene er gode, eller andre funksjonsområder som kalvingsland, etc. er 
optimale for reinen.  

10.1 Anleggsperioden 
I anleggsperioden kan de negative konsekvensene minimaliseres ved at arbeidet 
legges til perioder hvor reinen ikke bruker området.  Reineier må holdes løpende 
orientert om planlagt fremdrift av anleggsvirksomheten. Det må sendes ut varsel 
om arbeidet som skal gjøres i god tid, slik at reineier kan planlegge bruken av 
området i forhold til anleggsvirksomheten. I god tid betyr ett år.  

10.2 Ny situasjon 
Trekkleien reinen har gjennom alpintraseen og under eksisterende heistrase må 
legges inn i kartgrunnlaget for områdeplanen, slik at dette viktige særverdi-
elementet synliggjøres. For å sikre at dagens gode ordning med at heisen stoppes 
når reinen trekker gjennom alpinanlegget, bør det inngås en skriftlig avtale om 
regulering av dette som tinglyses.  

Kanalisering av ferdselen, som merking av stier, oppheng av topptur-kasser er 
eksempler på avbøtende tiltak for å gi reinen mest mulig ro.  

Rein på vinterbeite er sårbare for forstyrrelser. Når reinen bruker vinterbeite-
området, inntil Narvikfjellet, må det opplyses om reinen behov for ro, slik at 
friluftslivet ikke forstyrrer unødvendig.  

Planområdet er vår-, sommer- og høstbeite for reinen. Vi kan ikke være sikre på 
hvilken effekt den økte aktiviteten vil få for reinen. Effektene kan bli like store som 
for villrein, eller de kan bli mindre og reinen kan til en viss grad tilpasse seg økt 
ferdsel og aktivitet.  Da reinen er var for forstyrrelser bør føre-var prinsippet være 
førende for vurdering av konsekvens. En tett dialog med reindriftsnæringen for å 
søke etter konstruktive løsninger bør være det førende prinsipp for det videre 
arbeidet. 
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11 Konklusjon 
Planlagt tiltak har middels negativ konsekvens for reindriften til Skjomen 
reindistrikt. 

Konsekvensene av tiltaket vil avhenge av i hvilken grad det tas hensyn til 
reindriften. Reindriften i området er allerede berørt av aktivitet i Narvikfjellet, og 
det finnes i dag gode ordninger der reineier møter på utfordringer for sin drift. Det 
anbefales at den gode sambruken av området, hvor det tas hensyn og det gis 
forrang for reinen når den er i området, videreføres. Rettigheter og plikter bør 
formaliseres i tinglyste dokumenter. 

Reindriften i området har også andre forstyrrelser i dag. I samarbeid med 
reindriftsnæringen bør det til enhver tid vurderes hvordan de samlede effekter av 
tiltakene er for reinen. God planlegging i nært samarbeid med reindriftsnæringen 
vil kunne minske negative effekter av tiltak i anleggsfasen.  
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