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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten inneholder konsekvensutredning (KU) for deltema reindrift i samband med 

detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya. Delutredningen inngår i samlet KU for 

detaljreguleringen som Rambøll utfører på oppdrag fra Cermaq. 

 

Metode og usikkerhet 

Konsekvensutredningen er utført som en konsekvensanalyse for ikke-prissatte temaer, jf. kapittel 

6 i Statens vegvesens håndbok V712. Kunnskapsgrunnlaget i saken vurderes som rimelig godt, så 

usikkerhet vurderes ikke å ha nevneverdig betydning for vurderingene. Annet enn å opprettholde 

god dialog med reinbeitedistrikt 19, anses det ikke være grunn til nærmere undersøkelser eller 

miljøoppfølging i ettertid. 

 

Registreringer 

Sørøya er registrert som helårsbeite, men områdene rundt plan- og influensområdet er registrert 

som sommer- og høstbeite. Innenfor influensområdet er det også registrert sperregjerder og ei 

gjeterhytte. Like utenfor influensområdet ligger slakteriet på Per Iversheim, samt flyttleia til 

sperregjerdene. Disse anleggene er svært viktige for distriktet. Selve planområdet er ikke ansett 

som viktig av distriktet. 

 

Verdivurdering 

Delområde I er vurdert til middels verdi. Delområde II er vurdert til svært stor verdi. Samlet sett 

har plan- og influensområdet stor verdi. 

 

Påvirkning 

Påvirkningen av planen vil i størst grad bli negativ (noe forringet) for delområde II på bakgrunn av 

støy.  

 

Konsekvenser 

Den samlede konsekvensgraden av planen vurderes som noe negativ. Delområde II får middels 

negativ konsekvens, og delområde I får ubetydelig konsekvens. Nullalternativet rangeres derfor 

foran utbyggingsalternativet. 

 

Kompenserende tiltak 

Det foreslås følgende tiltak som avbøting for støy for reindrifta i området: 

• Anleggsperioden med sprengning og særlig støyende aktivitet, herunder utfylling i sjø og 

terrengjusteringer på land, bør legges til vinterhalvåret oktober – mars. Da er siidaene 

med tilhørighet på denne siden av øya på vinterbeite på fastlandet. 

• Tidsrommet etter flytting fra fastlandet fra 1. april, og kalvingsperioden fra 1. mai, til 30. 

juni er en svært sårbar tid for reinen. Da trenger reinen hvile, og det må ikke forekomme 

sprengning eller annen støyende anleggsaktivitet i den perioden.  

• Like før, og under, reinslaktinga er det også spesielt viktig at reinen ikke blir skremt. Mellom 

1. september og 15. oktober (høstsamling og flytting) er det derfor spesielt viktig å ha en 

dialog med distriktet dersom det planlegges støyende aktiviteter. 
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2. INNLEDNING 

2.1 Planarbeidets bakgrunn 

Rambøll Norge AS, avd. Alta, utarbeider reguleringsplan for et settefiskanlegg på Veines på Sørøya 

i Hasvik kommune, på vegne av forslagsstiller Cermaq AS. Settefiskanlegget har som mål å gjøre 

Cermaq selvforsynt med smolt i Finnmark. Anlegget skal være landbasert med tilhørende kai og 

molo til brønnbåter. Som en del av reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet konsekvensutredning 

for temaet reindrift. 

 

Planområdet er på om lag 260 daa inklusivt sjøareal. Det planlegges et næringsbygg på om lag 

20 000 – 30 000 m2 i planområdet. For fullstendig beskrivelse av planlagte tiltak, se kapittel 2.4. 

 

Nåværende planstatus for planområdet er LNF-C (spredt bebyggelse ikke tillat), fiskeområde og 

kjøreveg.  

 

 

2.2 Om konsekvensutredning for reindrift 

Hasvik kommune har vurdert at reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning og 

planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) § 6 d) Vedlegg I 

pkt. 24. Planprogrammet ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om 

oppstart av planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt 27.08.2020 av kommunestyret. 

 

Kapittel 3.10 i planprogrammet sier følgende om utredningstema reindrift: 

 

Området inngår i RBD 19 Sállan (Sørøy) sitt beiteområde.  

 

En plan eller et tiltak innenfor et av reindriftens særverdiområder eller 

minimumsbeiter vil utløse krav om konsekvensutredning. Dette har sin sammenheng 

med at et tiltak eller en plan innenfor disse områdene vil i de fleste tilfeller komme 

i konflikt med reindriftsinteressene. Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland 

(parring), kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til 

merking, skilling og slakting. Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser 

distriktets reintall, og er et viktig grunnlag for fastsettelsen av øvre reintall for 

distriktet. Selv om planen eller tiltaket ikke blir lokalisert innenfor et særverdiområde 

eller et minimumsbeite, kan planen eller tiltaket utløse en konsekvensutredning om 

de kommer i konflikt med reindriftens arealbehov. Hva som er reindriftens 

arealbehov vil variere mellom distrikt og mellom siidagrupper. Generelt kan man si 

at tiltak eller planer som vil virke inn på reindriftens særverdiområder eller 

minimumsbeiter, vil utløse krav om konsekvensutredning.  

 

Iht. Kilden/NIBIO, er det registrert parringsland/brunstland på deler av planområdet. 

Det vurderes derfor at det må utarbeides konsekvensutredning for tema reindrift, 

og denne må avklare interessene og relevante, avbøtende tiltak. 

 

 

2.3 Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger på Veines i Breivikfjorden på Sørøya i Hasvik kommune, om lag 4 km langs vei 

fra tettstedet Breivikbotn på motsatt side av fjorden. Per 01.01.2020 var det 1005 personer 

registrert i Hasvik kommune. 325 av disse bor i grunnkretsene Breivikbotn 1 og 2. Breivikbotn er 

sentrum for kommuneadministrasjonen, og stedet har barnehage og barneskole. 
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2.4 Planområdet og planlagte tiltak 

Planområdet er omkranset av lyngkledd fjell og berg i dagen. Området er noe værhardt og uten 

trær. Det er ingen registrerte fastboende på Veines, men det er to fritidsboliger på neset. 

Eiendommen med fritidsboligene er kjøpt opp av Cermaq.  

 

 

Området er, i gjeldende areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010, satt av til LNF-C 

(spredt bebyggelse ikke tillatt), kjøreveg og fiskeområde i sjø. Cermaq planlegger å etablere et 

smoltanlegg med en kapasitet på ca. 10-12 millioner smolt, eller 3500 tonn, på Veines. I prosjektet 

inngår blant annet et næringsbygg på om lag 20 000 – 30 000 m2, en havn/kai og molo, 

adkomstvei fra fv. 882, samt tilhørende infrastruktur som elkraft, vanntilførsel og inntaks- og 

utslippsrør. Det er behov for mudring og utfylling i sjø.  

 

 

 

Figur 1 Ortofoto av planområdet. Planavgrensningen vist med rød stiplet linje. 

Figur 2 Skisse av foreløpig situasjonsplan for settefiskanlegget. Kilde: Rambøll 
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2.5 Influensområde 

På grunn av det planlagte tiltakets størrelse og omfang, vurderes det at tiltaket kan få virkninger 

utenom planområdet. Dette inkluderer blant annet trafikk til og fra anlegget både på land og i sjø 

(trailere og brønnbåter), de visuelle kvalitetene i området, og støy fra det planlagte anlegget. Støy 

og menneskelig aktivitet er generelt det som er til størst plage for reinen. Dersom et område har 

vedvarende og jevnt over mye støy, for eksempel fra ventilasjonsanlegg, vil reinen trekke unna og 

området kan vurderes som ubrukelig for reindrifta. 

 

Faktorer som terreng og landskapsformer spiller en stor rolle for hvor langt støyende aktivitet 

bærer i terrenget, men erfaring tilsier at støyende aktivitet kan påvirke reinen opptil 1 km unna. 

Det er planlagt tiltak innenfor omtrent hele planområdet. For enkelthets skyld er influensområdet 

derfor satt omtrent 1 km i luftlinje fra plangrensen i samråd med reinbeitedistrikt 19. 

 

 

  

Figur 3 Planområdet vist med svart stiplet linje, influensområdet vist med rød stiplet linje. 



 

KU reindrift  

 

 

 

 
 
 

Side 5 av 26 

 

3. METODE 

Konsekvensutredningen følger KU-forskriften og baserer seg metodisk på utredning av ikke 

prissatte konsekvenser i Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018), kapittel 6.2. Tre begreper står 

sentralt i utredningen; verdi, påvirkning og konsekvens. I det følgende vil den trinnvise 

fremgangsmåten i utredningen, samt en grundigere beskrivelse av de tre begrepene, presenteres. 

 

 

3.1 Trinnvis fremgangsmåte 

Utredningen er lagt opp i henhold til følgende trinnvise fremgangsmåte: 

 

1. Innsamling av datagrunnlag: Kildesøk og innhenting av ny kunnskap. Bredden og kvaliteten i 

datagrunnlaget vurderes. 

 

2. Inndeling i delområder: Planområdet og relevante deler av influensområdet deles inn i mindre 

områder (delområder) i henhold til registreringskategoriene for temaet. 

 

3. Vurdering av verdi delområder: Delområdene gis en begrunnet verdivurdering. 

 

4. Vurdering av påvirkning delområder: Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil 

medføre på et delområde. Det gir en begrunnet vurdering av hvordan delområdene påvirkes 

som følge av tiltaket. Påvirkning skal vurderes i forhold til referansesituasjonen 

(nullalternativet). 

 

5. Vurdering av konsekvens delområder: Konsekvensen for delområdet bestemmes ved å 

sammenstille delområdets verdi med påvirkning av tiltaket. Konsekvensgraden fastsettes ved 

bruk av «konsekvensvifta». 

 

6. Samlet konsekvensvurdering: Samlet konsekvens vurderes for hvert alternativ. 

 

7. Rangering alternativer: Alternativene rangeres fra best til dårligst. 

 

8. Usikkerhet og avbøtende tiltak: Det redegjøres for beslutningsrelevant usikkerhet og forslag til 

avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene. 
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3.2 Registreringskategori reindrift 

I Statens vegvesens håndbok V712 går deltema reindrift inn under fagtema naturressurser. Ifølge 

håndboka inngår beiteområder fordelt på årstidsbeiter, kalvingsområder, trekkleier, flyttleier, faste 

installasjoner/anlegg, oppsamlingsområder og andre viktige funksjonsområder og samvirkning 

mellom disse i registreringsgrunnlaget for reindrift, jf. tabell 6-28 i håndbok V712. 

 

 

3.3 Vurdering av verdi 

Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Kriteriene for 

verdisetting av delområder for reindrift er gitt i tabell 6-29 i vegvesenets håndbok V712, gjengitt 

som Tabell 1 under: 

 

 

Verdien begrunnes med tekst og er illustrert på en femdelt skala som rangeres fra uten betydning 

til svært stor verdi: 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

Figur 4 Skala for vurdering av verdi. Pilen flyttes langs skalaen for å nyansere verdivurderingen. 

  

Tabell 1 Verdikriterier for reindrift. Kilde: Statens vegvesen håndbok V712, 2018 
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3.4 Vurdering av påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre på et delområde. 

Endringene kan være både positive og negative. Veiledning for vurdering av påvirkning er gitt i 

tabell 6-31 i vegvesenets håndbok V712, gjengitt i tabell 2 under: 

 

Tabell 2 Veiledning for vurdering av påvirkning Kilde: Statens vegvesens håndbok V712, 2018. 

Tiltakets 
påvirkning 

Reindrift 

Ødelagt/sterkt 
forringet 

Stenging av flyttlei. Inngrep i kalvingsområder som gjør disse ubrukelige. Inngrepet 
avskjærer eksisterende beiteområder for framtidig bruk. 
 

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

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

Ubetydelig 
endring 

Ingen eller minimal andel av beiteområde blir berørt. 
 

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

 

Påvirkningen beskrives med tekst og begrunnes med bakgrunn i veilederen for vurdering av 

påvirkning. Påvirkningen illustreres på en femdelt skala som rangeres fra forbedret til sterkt 

forringet: 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 

     

Figur 5 Skala for vurdering av påvirkning. Pilen flyttes langs skalaen for å nyansere 
påvirkningsvurderingen. 

  



 

KU reindrift  

 

 

 

 
 
 

Side 8 av 26 

 

3.5 Vurdering av konsekvens 

Konsekvensgrader for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 

påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta gitt i figur 6-6 i Statens vegvesens håndbok V712, 

gjengitt i figur 6 under: 

 

 

Figur 6 Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi 
i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen (Statens vegvesens håndbok V712 2018). 

 

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. 

 

 

Figur 7 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens vegvesens håndbok V712 
2018). 

 

Deretter sammenstilles konsekvens for alle delområder og hvert alternativ gis en samlet 

konsekvens. Alternativene rangeres for å tydeliggjøre hvilke alternativer som utreder mener er 

best og dårligst. Det beste alternativet rangeres som nummer 1 og rangeringen begrunnes. 
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Figur 8 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens vegvesens håndbok V712 
2018). 

 

 

3.6 Samla belastning (kumulative effekter) 

Konsekvensutredning for reindrift skal, ifølge forskrift om konsekvensutredninger § 21, vurdere de 

samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet. Per i dag finnes 

det ikke en standardisert metodikk for vurdering av samlet belastning på reindrift, og Håndbok 

V712 fanger ikke dette opp heller. I denne utredningen er vurderingen om samla belastning basert 

på tilgengelig informasjon om tiltak og planer på Sørøya, og erfaringsmessig skjønn. 

 

Samla belastning for reinbeitedistrikt 19, Sállan, skal vurderes ut fra planer og tiltak innenfor 

distriktsgrensen, som er hele Sørøya. Sørøya er delt mellom Hasvik og Hammerfest kommune, 

men reinbeitedistriktene kan strekke seg over flere kommuner og også over landegrenser. Selv om 

det aktuelle tiltaket for denne konsekvensutredningen befinner seg i Hasvik kommune, skal 

konsekvensutredningen derfor vurdere samla belastinger over hele Sørøya som også inkluderer 

Hammerfest kommune. 

 

Planer og tiltak som er relevante å vurdere i denne utredningen er blant annet reguleringsplaner 

og utbyggingstiltak (både realiserte og vedtatte), turstier og skuterløyper.  

  



 

KU reindrift  

 

 

 

 
 
 

Side 10 av 26 

 

4. NATURGITTE FORHOLD 

Sørøya er Norges fjerde største øy og befinner seg vest for øyene Stjernøya, Seiland og Kvaløya i 

Troms og Finnmark. Øya er på 816 km2 og har om lag 1100 innbyggere fordelt på Hasvik og 

Hammerfest kommuner. Høyeste punkt på øya er Komagaksla på 659 meter over havet, i 

Hammerfest kommune. 

 

Sørøya er kjent for sin storslåtte natur med bratte fjorder og høye fjell. Det er i alt syv naturreservat 

på øya, i tillegg til den foreslåtte marine verneplanen for Lopphavet som omfatter store deler av 

sjøområdene rundt Sørøya. 

 

I det nasjonale referansesystemet for landskap er Norge delt inn i 45 landskapsregioner. Sørøya 

tilhører landskapsregion 38 Kystbygdene i Vest-Finnmark. Hovedformene i landskapet består av 

dypt fjordinnskårne øyer og bratt kystlinje som er stedvis utilgjengelig, og landformene ruver 

høyere enn lengre øst. Sørøya er preget av storkupert hei, vidde- og paleiske fjellformer, med for 

det meste tynt jorddekke.  

Klimaet er kjølig oseanisk med mye nedbør. Kombinasjonen av klima, flere måneders 

sammenhengende lys og stedvis næringsrike bergarter, kan enkelte steder gi en usedvanlig frodig 

vegetasjon. Det aller meste av vegetasjonen på øya er av arealtypen åpen fastmark. Sállan 

vurderes å ha relativt god produksjon. 

 

Sørøya har relativt store arealer med inngrepsfri natur (INON): 

Figur 9 Inngrepsfri natur (INON). Kilde: Miljøatlas/Miljødirektoratet. 
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5. REINBEITEDISTRIKT 19, SÁLLAN 

5.1 Fakta om distriktet 

Reibeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy dekker hele Sørøya. Ifølge ressursregnskapet 2019/2020, har 

distriktet 3 siidaer med 10 siidaandeler, og totalt 79 personer tilknyttet distriktet. I sommerhalvåret 

er hele distriktet samlet på Sørøya, mens kun én siida har vinterbeite på øya. De andre to har 

vinterbeite i Kautokeino kommune. Siidaen som driver helårsdrift på øya har én siidaandel, og har 

sitt kjerneområde i Hammerfest kommune i øst. De to andre siidaene har til sammen 9 

siidaandeler, og har sitt tyngdepunkt i Hasvik kommune i vest. Ettersom det planlagte tiltaket er 

lokalisert på vestsiden av Sørøya, vil denne utredningen hovedsakelig konsentrere seg om 

reindriften her. Det er likevel viktig å huske på at en reduksjon i beiteareal kan få ringvirkninger 

for hele distriktet, selv om avstandene er store. Dette vil bli presisert i kapittel 9 om samla 

belastninger. 

 

Det har vært reindrift på Sørøya siden 1880-årene. Fram til 1970-årene var det hovedsakelig 

helårsdrift med små flokker, men fra 1970-tallet kunne en pramme reinen over og benytte øya 

som sommerbeite. 

 

 

5.2 Årstidsbeiter og flytting 

Sørøya er vår-, sommer- og høstbeite for to siidaer (9 siidaandeler), og helårsbeite for én siida (1 

siidaandel), i reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy. De 9 siidaandelene som har vinterbeite på 

fastlandet, flytter til øya mellom 1. og 10. april hver vår, og flytter tilbake til vinterbeite på 

fastlandet rundt 10. oktober.  

 

  

Veines 

Figur 10 Oversiktskart over reindrifta på vestsiden av Sørøya, med tegnforklaring. Planområdet (Veines) 
er markert omtrent midt i bildet. Kilde: Kilden/NIBIO. 
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Tidsrommet på våren, når reinen ankommer øya fra vinterbeite, er spesielt sårbart. Reinen har 

vært i bevegelse i flere uker, og trenger ro og hvile når de ankommer sommerbeite. Reinen 

prammes over fra fastlandet og kommer i land i Lillebotn i Hasfjord. Derfra trekker de innover på 

øya før kalvingstida mellom 1. mai og 30. juni. De sentrale kavlingsområdene befinner seg midt 

på øya, men reinen kan kalve overalt. Dette er også noe vær- og føreavhengig. I månedsskifte 

juni/juli er det kalvemerking i gjerdene ved Per Iversheim. Flokken spres etter det, og beiter over 

hele øya gjennom sommeren.  

Det er best beite langs sørkysten, men fjellområdene er å foretrekke på varme somre. Dersom 

forholdene tillater det, holder de seg så mye som mulig i høyden der det er kjølig og lite aktivitet. 

Ved sen snøsmelting eller mye is i høyden, er det naturlig at reinen trekker mot lavereliggende 

terreng for tilgang til beite. Reinen kan da trekke langs strandsonen og langs bilveier. 

Generelt sett begynner reinen ved sjøen og beiter seg oppover og innover øya i takt med 

snøsmelting.  

 

På høsten samles flokken og blir ført til Per Iversheim. Høstsamlingen begynner rundt. 1. 

september og varer til rundt 20. september. I denne perioden bør reinen helst ikke forstyrres, da 

det skaper ekstraarbeid ved at flokken sprer seg. Ettersom terrenget er svært ulent på Sørøya, 

noe som kan gjøre det vanskelig å ta seg fram med kjøretøy, er det av og til blitt benyttet helikopter 

til høstsamlingen. Slaktingen ved anlegget ved Per Iversheim begynner rundt 25. september. Da 

merkes også de kalvene som ikke ble merket om sommeren. Ved å slakte på sommerbeite før 

flytting, unngår distriktet vekttap på dyrene samt at de har færre rein å flytte til vinterbeite. 

Distriktet slakter mellom 1000 og 1500 rein per år. Fra rundt 10. oktober prammes reinen tilbake 

til fastlandet fra Lillebotn for vinterbeite. 

 

 

5.3 Reintall 

Øvre reintall for distriktet er 4300 dyr. Det faktiske reintallet i 2019/2020 var noe høyere per 31. 

mars, med 4740 dyr. Reintallet til distriktet har variert litt de siste 9 årene, med laveste antall i 

2014/2015 på 3338 dyr og høyeste antall i 2018/2019 med 4853 dyr. 

 

Slaktevekta i sesongen 2019/2020 har vært relativt høy denne sesongen, med 20,5 kg på kalv. 

Jevnt over har slaktevekta på kalv, simle og okse vært ganske stabil de siste 10 årene, med en 

variasjon på 1-2 kg. Distriktet har noen av de høyeste slaktevektene for rein i Finnmark. 

 

 

5.4 Reindriftsinteresser i plan- og influensområdet 

Selve planområdet inngår i reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy sitt sommerbeite – høyreliggende 

områder og luftingsområder, og høstbeite – parringsland.  

 

Landbruksdirektoratet har følgende beskrivelse for høyereliggende områder og luftingsområder: 

Høyereliggende områder og luftingsområder er områder hvor reinen oppholder seg 

i varme perioder om sommeren for å dekke sitt behov for beite, ro, avkjøling og 

minske insektsplagen. Reinen finner som regel slike områder høyere til fjells, og 

derfor kalles dette ofte høysommerland. I vær- og vindeksponerte kystområder kan 

områder med høysommerlandfunksjon også være i lavereliggende terreng. 

 

Parringsland er de deler av høstområdet som brukes i brunstperioden. Ifølge distriktet er det ikke 

områdene ved sjøen på Veines som er viktigst, og spesielt ikke der det er bebyggelse. I denne 

perioden trenger reinen ro, og trekker naturlig til områder med lite aktivitet. 

 

Distriktet har en del gjerder og anlegg litt høyere oppe i fjellet, nordvest for Veines. I tillegg er det 

et feltslakteri på Per-Iversheim. Dette området er svært viktig for distriktet. Deler av gjerdet ved 

Per Iversheim inngår i influensområdet, i tillegg til beiteområder. 
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6. VURDERING AV VERDI 

6.1 Innledning 

Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Det er gjort 

verdivurderinger av de områder som inngår i planområdet og influensområdet. Verdivurderingen 

inneholder delområder innenfor planområdet og influensområdet som datagrunnlaget har gitt 

grunn til å kategorisere.  

 

6.1.1 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget utgjøres av offentlige databaser, møter/dialog med berørt distrikt, befaring, 

regionale/statlige myndigheter og Hasvik kommune, innspill i planprosessen og lokalkunnskap.  

 

For oversikt over gjerder, anlegg, trekk- og flyttleier, årstidsbeiter mm., er NIBIOs karttjeneste 

Kilden benyttet. Informasjonen er supplert med offentlig informasjon fra blant annet 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Landbruksdirektoratet, samt en sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen om felt 3 

Sállan/Sørøya, utarbeidet av NIKU og Uit i 2011. Møte og dialog med reinbeitedistriktet har også 

vært svært viktig i datainnhentingen. 

 

22.01.2021 ble det, av praktiske årsaker og av hensyn til smittevern, gjennomført et telefonmøte 

med distriktsleder for reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy som omhandlet deres bruk av området. 

Distriktet har vært tilgjengelige for supplerende informasjon og dialog i forbindelse med dette 

arbeidet. 

 

 

6.1.2 Inndeling i delområder 

Områdeinndelingen er gjort på bakgrunn av verdivurderingen som følger i de neste underkapitlene, 

som er en følge av møtet med reinbeitedistriktet. Arealer sør for fylkesveien er vurdert som mindre 

viktige for reindrifta på bakgrunn av bebyggelse og aktivitet langs fylkesveien. Arealet nord for 

fylkesveien, og spesielt ved slakteanlegget, er vurdert som svært viktige. Områdeinndelingen er 

vist i figuren under: 

Figur 11 Delområde I vist med oransje farge (middels verdi). Delområde II vist med rosa farge (svært 
stor verdi). Planområdet vist med svart stiplet linje. Influensområdet vist med rød stiplet linje 

Delområde I 

Delområde II 
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6.2 Verdivurdering av delområdene 

 

6.2.1 Delområde I 

Området er betegnet som sommerbeite – høyreliggende områder og luftingsområder, og høstbeite 

– parringsland i NIBIOs karttjeneste Kilden.  

 

 

Selve Veines har i mange år vært inngjerdet. Ifølge leder for RBD 19 har reinen sjeldent beveget 

seg inn på dette området på grunn av begrenset tilgang. Veines er, ifølge distriktet, ikke særlig 

viktig for reinen og reindrifta. Delområdet omfatter også fylkesveien og noe bebyggelse i Høyvika. 

Reinen kan, som nevnt, trekke langs kjøreveier. På bakgrunn av denne informasjonen, og 

verdikriteriene i Tabell 1 i kapittel 3.3, vurderes verdien av Veines til middels for reindrift. 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

  

Figur 12 Delområdet vist med grønn farge. Sommerbeite vist med rød skravur, høstbeite vist med rosa 
skravur. 
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6.2.2 Delområde II 

Delområde II berører, i tillegg til sommerbeite – høyreliggende områder og luftingsområder og 

høstbeite – parringsland, et sperregjerde brukt til slakting og merking, og ei gjeterhytte.  

 

 

Sperregjerdet ligger om lag 500 meter fra planområdet og gjeterhytta ligger 250 meter fra 

planområdet. Like utenfor delområde II er det også en flyttlei og et feltslakteri. Anleggene i nord-

vestre del av området er svært viktige for distriktet, og det er viktig at reinen ikke blir unødig 

forstyrret i perioden når anleggene brukes. Dette er ved månedsskifte juni/juli når kalvene merkes, 

og fra begynnelsen av september når høstsamlinga og slaktinga begynner. Flyttleiene like utenfor 

delområdet er aktivt brukt for å flytte reinen til slakteriet, og senere også tilbake til Hasfjord for 

pramming til fastlandet. Hele området nord for gjeterhytta har gunstige terrengformasjoner for 

beite, og vurderes som noe mer verdifull enn de bratte skråningene sør for hytta. På bakgrunn av 

verdikriteriene i Tabell 1, vurderes verdien av influensområdet til svært stor for reindrift.  

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

  

Figur 13 Delområdet vist med grønn farge. Sommerbeite vist med rød skravur, høstbeite vist med rosa 
skravur. Sperregjerder vist med sirkler knyttet sammen av en linje. Gjeterhytter vist med svart firkant 
og feltslakteriet vist med trekant. Gul skravur viser flyttleier og oransje skravur viser 
oppsamlingsområde. Kilde: Kilden/NIBIO og Rambøll 
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7. VURDERING AV PÅVIRKNING 

7.1 Innledning 

I det følgende gis en vurdering av påvirkningen de planlagte tiltakene medfører delområdene som 

er verdivurdert over. Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre 

på et delområde, og endringene kan være både positive og negative. 

 

Som i verdivurderingen er vurderingen av påvirkning innenfor hvert delområde først foretatt 

tematisk, og deretter gitt samlet for hvert delområde. 

 

Påvirkningen vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet). Vurderingen bygger på 

kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og kunnskap om 

hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Vurdering av påvirkning angis på en glidende 

skala fra ødelagt/sterkt forringet til forbedret, som vist i metodekapitlet over. 

 

 

7.2 Nullalternativet (referansesituasjon) 

Nullalternativet beskriver forholdene framover dersom detaljreguleringens settefiskanlegg med kai 

og molo ikke bygges ut. Referansesituasjonen tar utgangspunkt i dagens situasjon. 

Reindriftsinteressene identifisert og verdisatt over vil altså ikke forringes dersom settefiskanlegget, 

kai og molo ikke realiseres. 

 

Nullalternativet har per definisjon konsekvensen 0. Konsekvensen for delområdene illustrer derfor 

tiltakets påvirkning på området målt opp mot referansesituasjonen. 

 

 

7.3 Påvirkningsvurdering av delområder 

 

7.3.1 Delområde I 

Delområdet vil bli bygget ned og inngjerdet, og vil ikke kunne brukes av reindrifta. Veineset har i 

mange år vært inngjerdet, og av denne grunn har reinen hatt svært begrenset tilgang til området, 

men det har blitt observert rein på neset tidligere.  

 

Selv om det ikke forekommer så ofte i dette området, så kan reinen trekke langs fylkesveien på 

vei til nytt beite, særlig dersom forholdene i fjellet er ugunstige. Det er oppgitt en økning i trafikk 

som følge av utbyggingen på ca. 5 trailere i uka. Veiene er smale, svingete og med fartsgrense 80 

km/t. I forbindelse med utbyggingen av settefiskanlegget skal det ikke gjøres tiltak på selve 

fylkesveien, annet enn siktutbedringstiltak ved adkomst til anlegget. Det skal også etableres en ny 

adkomst til neset/anlegget.  

 

Reinbeitedistriktet informerer at de ikke har noe imot utbyggingen på Veines. Området er ikke så 

viktig for dem, ettersom reinen hadde begrenset tilgang til området i utgangspunktet.  

Økt trafikk, og spesielt tungtrafikk, kan øke sannsynligheten for reinpåkjørsler. Det vurderes 

imidlertid som positivt at det skal gjøres siktutbedringstiltak ved adkomsten. Samlet sett vurderes 

det at utbyggingen vil medføre en ubetydelig endring for reindrifta i delområdet. 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 
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7.3.2 Delområde II 

Innenfor dette delområdet vil faktorer som støy og aktivitet utenfor planområdet, eller som bærer 

og påvirker utenfor planområdet, inngå.  

 

Ifølge støyrapporten som er utarbeidet for detaljreguleringen, så vil hovedstøykilden for anlegget 

være ventilasjonsinntak og avkast. I tillegg vil brønnbåter, fôrbåter og fraktbåter trafikkere 

havneområdet til anlegget. Båttrafikken er beregnet til 1-2 per uke. Støyutredningen viser at støy 

fra settefiskanlegget ikke vil bære så mye lengre nord enn til fylkesveien. Det vurderes derfor at 

reinen ikke vil bli særlig berørt av støy fra selve anlegget. Støyutredningen vurderer imidlertid at 

støy fra båter kan være til mest plage. Utredningen har sett på et verste tilfelle med kontinuerlig 

støy fra båter på natt, med alle motorer og ventilasjonsanlegg gående hele natta gjennom, vist i 

figuren under. 

 

 

Kort forklart indikerer soneinndelingen følgende: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Med støyfølsom bebyggelse menes boliger, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

 

Støyutredningen har ikke tatt hensyn til støyende anleggsarbeid. Det antas at anleggsarbeid vil 

inkludere blant annet sprengning, pigging, mudring og utfylling i sjø, i tillegg til anleggstrafikk på 

land og i sjø. 

 

Båttrafikken ved det ferdige anlegget vurderes som minimal, og det er ikke tenkt at båtene skal 

være i full drift gjennom natten. Figuren over gir dermed et urealistisk bilde på faktisk situasjon, 

Figur 14 Utsnitt fra støyutredning for detaljregulering for settefiskanlegget på Veines. Kilde: Rambøll. 
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men viser verste tilfelle som kan oppstå og gir en indikasjon på hvor stor rekkevidde støy fra 

båttrafikk kan ha. Reinen kan likevel reagere på støy og aktivitet som er lavere nivå enn figuren 

over viser. 

 

 

Det er nærliggende å anta at reinen vil påvirkes av støy fra båttrafikk, men frekvensen på trafikken 

er svært lav. Den gule støysonen berører hovedsakelig de bratteste partiene opp mot fjellet, og 

ikke de viktigste områdene ved Per-Iversheim og Himmelhaugen.  

Det vurderes at delområdet vil bli noe forringet av støy fra området.  

 

Støy fra anleggsarbeidet antas å bli det mest forstyrrende for reindriften. Sprengningsarbeid (både 

støy og rystelser) kan føre til at reinen blir svært stresset. Reinen kan da løpe over stup eller bli 

borte fra resten av flokken. Dette er uheldige scenario, spesielt under kalvingstiden, parringstiden, 

høstsamlingen og slaktingen. For anleggsarbeid vurderes påvirkningen å være sterkt forringet, 

basert på Tabell 2 i kapittel 3.4. Metodikken i håndbok V712 påpeker at vurdering av påvirkning 

skal relateres til den ferdig etablerte situasjon. Anleggsfasen inngår således ikke. Reinen kan 

imidlertid bli varig påvirket av midlertidige tiltak/hendelser, men det vurderes at anleggsarbeid kan 

legges til perioder da reindriften blir minst mulig berørt, eksempelvis på vinteren. 

 

Samlet sett vurderes det derfor at delområdet vil bli noe forringet av støy fra området. 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 

     

Figur 15 Utsnitt av reindriftsinteressene i området. Blå linje viser influensområdet. Gul og rød linje viser 
støysoner, jf. figur 14. Kilde: Kilden/NIBIO og Rambøll. 
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8. KONSEKVENSVURDERING 

8.1 Sammenstilling av konsekvens 

Planforslaget bygger ned omtrent hele området innenfor plangrensa. Reinen vil ikke ha tilgang på 

arealer innenfor planområdet, foruten om fylkesveien. Delområde II har størst verdi for reindrifta, 

men det er vurdert at det i all hovedsak vil være støy som kan påvirke området. Frekvens på 

støyende aktivitet vurderes å være lav (1-2 ganger i uka). Delområde II vurderes å bli noe forringet 

på bakgrunn av støy fra settefiskanlegget.  

Konsekvensvurderingen for delområdene er gjort gjennom å sammenstille verdi og påvirkning i 

konsekvensvifta (figur 4). Resultatet er gjengitt i tabell 3. 

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvensvurderingen. 

Delområde Alt. 0 Alt. 1 

I  Ingen (0) Ubetydelig konsekvens (0) 

II  Ingen (0) Middels negativ konsekvens  

(--) 

Avveining  Delområde I tillegges mest 
vekt ettersom området vil bli 
bygget ned og bruk av 
planområdet må opphøre. 

Samlet vurdering Ingen konsekvens Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering Alt. 0 har mindre negativ konsekvens enn alt. 1. 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Liten 

 

Den samlede konsekvensgraden av utbyggingen/planforslaget (alternativ 1 i tabellen over) 

vurderes som noe negativ. Selv om delområde II har middels negativ konsekvens, vektes 

konsekvensene for delområde I størst. Dette fordi delområde I, som omfatter hele planområdet, i 

stor grad blir ubrukelig for reindrifta etter utbygging. Dette gjelder bare planområdet, men det er 

kun i delområde I at det skal gjøres fysiske tiltak. Delområde II vil kun bli berørt av støy, og dette 

er enklere å avbøte, redusere og unngå enn fysiske tiltak i delområde I. 

 

 

8.2 Usikkerhet 

Datagrunnlaget som inngår i utredningen anses som tilfredsstillende og påkaller ingen særlige 

usikkerheter som etter vår vurdering skulle kunne føre til at konsekvensvurderingene for dette 

temaet blir annerledes. Dersom støyende aktivitet, herunder båttrafikk og anleggsarbeid, blir 

hyppigere enn det denne konsekvensutredningen har tatt utgangspunkt i, kan konsekvensen for 

reindrifta bli mer negativ. Usikkerhet vurderes ikke å ha nevneverdig påvirkning for resultat og 

funn i denne utredningen. 
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9. SAMLA BELASTNINGER 

Distriktet har selv uttrykt at det ikke er de store utbyggingssakene på Sørøya som berører dem, 

og håper det vil fortsette slik. Utredningen fra Finnmarkskommisjonen (2011) fremhever de største 

ulempene/inngrepene/forstyrrelsene ifølge distriktet selv: Veiene som bygges, overføringslinjene 

og enkelte hytter som er plassert ugunstig. Veiene kan også være til fordel for drifta, men det er 

ofte aktiviteten veien medfører i perioder hvor reindrifta ikke bør forstyrres (flytting, kalving, 

brunst, osv.) som er til ulempe for reindrifta. 

 

Av inngrep og tiltak nevnes også demning ved store Eggevatnet. Veien til Dønnesfjord var det 

største inngrepet de har opplevd på grunn av at veien gikk gjennom kalvingsland. Dette var på 

1980-tallet. Kraftlinja var ikke noe spesielt stort inngrep for dem.  

I nyere tid er Dønnesfjord vindkraftverk det desidert største tiltaket på Sørøya som kan få 

konsekvenser for reindrifta. Vindkraftverket har fått konsesjon og skal bygges på Skonnertfjellet. 

I 2010 var det planlagt 4 turbiner der, men har siden økt til 6. Området er et viktig vårbeite og 

kalvingsland for rein. Av den grunn antas det at kraftverket vil få negative konsekvenser for 

reindrifta.  

 

For helårssiidaen øst på Sørøya er snøskuterkjøring utenfor løyper (tullkjøring) et problem. For 

øvrig er vanlig skutertrafikk ikke et så stort problem. For siidaene som flytter til fastlandet på 

vinterbeite er skuterkjøring ikke et problem da de hovedsakelig ikke befinner seg på øya i 

skutersesongen. Jegere, jaktlag og jegere med hund er et større problem for alle siidaene. De 

opplever at hundene skremmer reinen, og større aktivitet på øya forstyrrer reinen mer enn 

tidligere. Dette er spesielt et problem i parringstida, da disse sammenfaller tidsmessig. Sørøya er 

et populært område for friluftsliv, og den nylig åpna turløypa «Sørøya på langs» fra Sørvær til 

Tarhalsen legger til rette for flere fotturister.  

 

Reinbeitedistriktet har uttalt at de ikke anser det planlagte settefiskanlegget på Veines som et stort 

inngrep i deres beiteområder, men påpeker at støy kan virke svært negativt på reinen. Det vil 

derfor være svært viktig å opprettholde dialog mellom tiltakshaver og reinbeitedistriktet. På 

bakgrunn av dette vurderes det at den samla belastninga for reindrifta vil være noe negativt. Det 

planlagte anlegget vil ikke medføre så stor reduksjon i beiteareal, da Veines har vært inngjerdet i 

flere år. Støy fra anleggsperioden og fra det ferdige anlegget må derimot reduseres så mye som 

mulig, da reinen unnviker støyende områder. Distriktet kan indirekte miste beiteareal dersom støy 

og rystelser blir for sjenerende.  

 

Per i dag har distriktet god tilgang til beite, og har av de høyeste slaktevektene i Finnmark. Det 

vurderes at de driver på en bærekraftig måte. Det er likevel viktig at utbyggingssaker vurderes og 

drøftes med distriktet, slik at de kan fortsette å drive på en bærekraftig måte uten et stort press 

fra utbygginger, inngrep og tiltak. 
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10. AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK 

Det er viktig å vurdere justeringer som reduserer negative virkninger. Utreder kan foreslå 

avbøtende eller kompenserende tiltak. Det gjøres oppmerksom på at planforslaget har innbakt i 

seg tiltak og føringer med formål å, direkte eller indirekte, fremme reindriftsinteressene og dempe 

negative virkninger av planen. Dette er da en del av planen og skal ikke behandles som avbøtende 

eller kompenserende tiltak. 

 

Det foreslås, utover planforslaget, at følgende tiltak vurderes som avbøting: 

 

• Anleggsperioden med sprengning og særlig støyende aktivitet, herunder utfylling i sjø og 

terrengjusteringer på land, bør legges til vinterhalvåret oktober – mars. Da er siidaene 

med tilhørighet på denne siden av øya på vinterbeite på fastlandet. 

• Tidsrommet etter flytting fra fastlandet fra 1. april, og kalvingsperioden fra 1. mai, til 30. 

juni er en svært sårbar tid for reinen. Da trenger reinen hvile, og det må ikke forekomme 

sprengning eller annen støyende anleggsaktivitet i den perioden.  

• Like før, og under, reinslaktinga er det også spesielt viktig at reinen ikke blir skremt. Mellom 

1. september og 15. oktober (høstsamling og flytting) er det derfor spesielt viktig å ha en 

dialog med distriktet dersom det planlegges støyende aktiviteter. 
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11. MILJØOPPFØLGNING OG FØR-/ETTERUNDERSØKELSER 

Det er vår vurdering av datagrunnlaget som inngår i utredningen og vurderingene av disse, at de 

tilfredsstiller formålet med utredningen og, for temaet reindrift, ikke gir grunnlag for nærmere 

undersøkelser før gjennomføring av planen. 

 

Det er imidlertid svært viktig at tiltakshaver opprettholder dialogen med distriktet, spesielt 

gjennom anleggsfasen.  
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