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1.Forord

Gamvik kommune har i formannskapsmøte 22.09.2004 besluttet å starte en planprosess for å
legge til rette for bygging av bilvei mellom Nervei og RV 888.

Kommunen har besluttet å utarbeide en reguleringsplan for aktuell veitrase. Planarbeidet
utløser for øvrig krav til konsekvensutredning i henhold til forskrift av 1.04.2005. (KU
forskriften)

Planprogrammet som skal ligge til grunn for utredningsarbeidet ble fastsatt av planutvalget i
Gamvik den 15.03.06, som er ansvarlig myndighet.

Denne utredning  er utarbeidet med basis i vedtatt planprogram og består av delrapporter for
de enkelte tema og 2 alternative reguleringsplanforslag.

Utredningens videre behandling skal følge ordinær saksebehandling etter plan- og
bygningsloven

Denne utredning er utarbeidet av Gamvik kommune med bistand fra Asplan Viak. Spørsmål
om planprogrammet kan rettes til:

Gamvik kommune v/rådmann Svein Tønnessen. tlf 78 49 63 00
svein.tonnessen@gamvik.kommune.no

Asplan Viak v/Tore-Jan Gjerpe tlf 977 30 870
Tore-jan.gjerpe@asplanviak.no

Mehamn  22.01.2007
Gamvik kommune

Svein Tønnessen
Prosjektleder

mailto:svein.tonnessen@gamvik.kommune.no
mailto:Tore-jan.gjerpe@asplanviak.no
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2.Sammendrag

2.1. Reindrift

Traséalternativ 1 tar utgangspunkt fra Rv 888 i Nikolasdalen (4-500 m nord for Ørretvatna)
og følger i store trekk dagens trase for kjørespor som bygdefolket bruker. Traséen ligger i et
svært verdifullt beiteland fordi området er sentralt kalvingsland, blir tidlig bart og dermed
minimumsbeite om våren, og frodige gode beiter i umuddelbar nærhet til gode
luftingsområder. Dette alternativet berører også en viktig flyttelei i Nikolasdalen for passasje
inn til området indre orgaš. Området består tildels mye av mest sårbare områder,
kalvingsland, flyttelei og tidlig vårbeite.

Traséalternativ 3 tar utgangspunkt fra Rv 888 i sørøstlig ende av Reinoksvatnet. Fra
Reinoksvatnet går traséen sørøstover i et åpent, flatt og delvis fuktig terreng, deretter i
sydhellinga i dalen sør for Stohpugielas. Videre i dalen nord for Ørnevatnet, ned nord for
Sukkertoppen og deretter ned til Nerveidalen til enden av eksisterende landbruksvei. Dette er
viktige områder for reinen, men ikke så kritiske som området som berøres av alternativ 1.
Området gir gode beiter om sommeren, og gode luftingsområder.

De lokale og regionale konsekvenser for distrikt 13 er stort sett de samme for alternativ 1 og
3. Det fysiske tapet av reinbeiteland vurderes til å være minimalt, mens trafikk og øvrig
vedvarende forstyrrelser vil med stor sannsynlighet resultere i at betydelige områder på begge
sider av veien brukes i langt mindre gard enn uten vei. Alternativ 1 vil skape barriere for
flytting gjennom Nikolasdalen, som anses å være en alvorlig konsekvens. De langsiktige
konsekvensene vurderes til å være mest alvorlige for alternativ 1 fordi det vil resultater i
mindre bruk av et særdeles viktig område for næringen. Totalt er derfor de negative
konsekvensene størst for alternativ 1, og dermed minst ønskelig.

De negative konsekvensene for distrikt 13 kan vanskelig oppveies av avbøtende tiltak. Dette
gjelder særlig for alternativ 1. Lavere hastighet, stengning av veien i visse perioder og
ledegjerder for å lette flytting over veien vil bidra positivt. Ved evt. valg av alternativ 3 vil
stenging for kjøring på barmark langs traséalternativ 1, samt igjensåing og reparasjon av
skader i terrenget være klart avbøtende tiltak.

2.2. Næringsliv

Næringslivet på Nervei synes å hatt større evne til å motstå den fraflytting som har funnet
sted på Nordkyn de siste 10 år. Men dette kan ikke tilskrives at stedet ikke har vei, men
sannsynligvis fordi stedet har en sterkt kultur for å være dyktig på havet og dermed evne til å
investere i gode båter. Sjøl sier fiskerne at det skyldes en uvanlig godt miljø, samhold og
evne til å samhandle. Felles kamp for vei, kan ha hatt en positiv betydning, men har klart
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også ført til en utmattelse. Men gjennom intervjuer med mange av innbyggerne i Nervei,
fremkommer det en optimisme for ny næringsutvikling og en lys fremtid, med basis i nye vei,
er påtagende og ofte fraværende mange steder i dag.

2.3. Infrastruktur sjø – land  (eks infrastruktur)

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og muligheten for å finansiere veien påvirkes i stor
grad av om veien gjør det mulig å redusere tilbudet i lokalrute 010.

Beregning viser at en løsningen med sommervei som innebærer hurtigbåt om vinteren
og skyssbåt om sommeren gir en innsparing på ca. 1,4 mill.kr. per år.

Ved etablering av helårs vei med full bæreevne, vil transportbehov mellom Nervei og
omverdenen vil bli dekket på veien, og hurtigbåtruta kan nedlegges.

Laggo og Langfjordnes blir da stående uten rutegående tilbud, og trenger en erstatning for
Tanaruten.

Beboerne der må ha regelmessig postgang, et reisetilbud i henhold til Finnmark
fylkeskommunes minstestandard. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en mindre båt enn
dagens hurtigbåt som har sertifikat for havstrekninger.

En slik båt  bør kunne frakte 15-20 passasjerer med bagasje og kan stasjoneres i Nervei som
taxibåt og servicebåt for befolkningen i disse stedene.

En løsning med en skyssbåt i stedet for hurtigbåten hele året gir ca. 6,9 mill.kr. per år i
innsparing.

Dersom dette båttilbudet faller bort som følge av fraflytting på disse stedene, kan årlig
besparelse økes til ca. 8,5 millioner.

2.4. Naturmiljø

Da naturtypen kalkrike områder i fjell synes å mangle er ingen spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (naturtyper) registrert.

Flere rødlistearter ble observert, noe som ikke anses som uvanlig funn i dette området.

2.5. Kulturminner

Langs traséalternativ 3 ble det registrert 4 kulturminner, to varder, et skyteskjul og et ildsted.
Disse er automatisk fredet etter lov om kulturminner av 1978, § 4. Ingen av de registrerte
kulturminnene kommer i direkte konflikt med traséen slik det er planlagt i dag.
Det er ikke gjort funn langs trasealternativ 1.
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3.Generelle forutsetninger for
utredningsarbeidet

3.1. Bakgrunn

Nervei er en sjøsamisk bygd med 40 innbyggere i Gamvik kommune i Finnmark, nærmere
bestemt på nordsiden av Langfjorden som er sidefjord til Tanafjorden.

Atkomst til Nervei skjer i dag med hurtiggående rutebåt som betjener Tanafjordbassenget.
Stedet har også en enkel landveis forbindelse langs et delvis opparbeidet kjørespor over
fjellet til RV 888 (Nordkynveien) øverst i Nikulaigårzi/Nikolasdalen. Kjøring langs dette
sporet skjer i dag med private 4 og 6 hjuls terrengsykler, og med snøscooter vinterstid.

Ønske om veiforbindelse med omverden har vært et høyt prioritert ønske for folket på Nervei
i flere tiår.

Krav om veiforbindelse har også vært gjenstand for politisk behandling  i Gamvik
kommunestyre og formannskap, fylkestinget og Sametinget .

3.2. Formelt grunnlag for utredningsarbeidet

Gamvik kommune har i formannskapsmøte 22.09.2004, (sak 158/04) besluttet å sette i gang
arbeidet med en reguleringsplan.

Dette planarbeide utløste krav om konsekvensutredning og forslag til planprogram ble lagt ut
til høring og offentlig ettersyn i perioden 15.11. 2005- 01.02.2006  Planarbeidet ble varslet
etter § 27-1 i plan- og bygningsloven parallelt med at planprogrammet blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn.

Etter høringsperioden er planprogrammet revidert og deretter fremlagt for ansvarlig
myndighet som er det faste utvalg for plansaker i Gamvik kommune som vedtok et en delig
planprogram den 15.3.06
Denne utredning med reguleringsplan er utarbeidet på grunnlag av det vedtatt planprogram.
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3.3. Rapportens omfang og innhold
Denne rapport dekker alle de deltemaene som er bestemt i planprogrammet:

Reindrift
Næringsliv
Infrastruktur
Naturmiljø
Kulturminner

Konsekvensene ved bygging av veien fremgår av kapitlene 2 – 5 . I hvert deltema er det
forsøkt å besvare

Dagens situasjon
Konsekvenser i anlegg og driftsfase
Aktuelle avbøtende tiltak
Samlet vurdering

3.4. Valgt metodikk
Det er benyttet noe ulik metodikk for de enkelte tema. For reindrift er det i all hovedsak fulgt
håndbok 140

3.5. Alternativene

Alternativ 0
Dette alternativet er en beskrivelse og analyse av hvordan situasjonen vil utvikle seg dersom
ingen vei bygges.  Dette alternativet utgjør et sammenligningsgrunnlag ved vurdering av
konsekvensene av de øvrige alternativene.

Trasealternativ 1
Dette gjelder bygging av vei som i all hovedsak følger eksisterende kjøretrase som går fra RV
888 i Niklasdalen.

Trasealternativ 3
Dette alternativet går fra RV 888 ved Reinoksevannet og møter trasealternativ 1 litt nord for
Sukkertoppen



Gamvik kommune
Reguleringsplan veiforbindelse Nervei – Reguleringsplan med KU

10

10

4. Reindrift

4.1. Mandat
Mandatet er gitt i ”Forslag til planprogram for offentlig høring. Vei til Nervei –
Reguleringsplan”, Gamvik kommune 09.11.2005

I forslag til planprogram heter det om konsekvenser for reindrift:
Aktuelle problemstillinger
Alle de 3 aktuelle traséalternativene ligger i området som benyttes til reinbeite.
Utredningen skal beskrive reindriftens bruk av planområdene og skaffe oversikt over
kunnskap om næringa i området. Utredningen skal ta utgangspunkt i distriktsplan for
reinbeietdistrikt 13, men også for distrikt 9 og for øvrig på intervju med distriktsstyre
og aktuelle driftsenheter.

Utredningen skal belyse konsekvenser av alternativ 1, 2 og 3 samt 0-alternativet. Det
skal særlig vektlegges bygging av veien, konsekvenser at det ligger vei her og
trafikkering i de ulike tidsperioder. Hvis det knytter seg spesielle konsekvenser til
bestemte områder, skal dette fremkomme. Spesielt sårbare områder or reindrifta skal
avgrenses i tid og rom.

Behov for ytterligere utredning
Konsekvensene for reindrifta med vurdering av avbøtende tiltak skal utredes som en
del av konsekvensutredningen. Det samme gjelder konsekvensene av anleggsstøy,
hvor det også skal vurderes og beskrives avbøtende tiltak.

I prosessen med planprogrammet ble alternativ 2 ansett som uaktuelt , og blir følgelig ikke
utredet her.

4.2. Metode
Datagrunnlaget for utredningen er både skriftlige kilder om reindriften i området og næringen
generelt, befaringer i tiltaksområdet og andre områder i distriktet og informasjon fra
reineierne i distriktene 9, orgaš og 13, Lágesduottar.

Kunnskap om praktisk reindrift i ulike områder kan bare erverves gjennom deltakelse i
driften i de aktuelle områdene. Reineiere i området har derfor vært de viktigste
informasjonskildene med hensyn på reindrift i området, konsekvenser av tiltaket og
avbøtende tiltak.

For en systematisk vurdering av konsekvenser av tiltaket, er det valgt å bruke metode
beskrevet i Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006). Metoden går i korthet ut på å vurdere
verdi av et gitt område, vurdere omfanget av tiltaket, og ut fra det komme fram til
konsekvens.
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Verdien angis på en tredelt skala (liten-middels-stor) for de avgrensete miljøer eller områder
som kan bli berørt. Kriterier er nærmere beskrevet i tabell 1. Følgende framgangsmåte er
brukt for verdivurderingen.
område:

1. avklare type miljø/område (første vertikale kolonne i tabellen)
2. fastsettelse av verdikategori (horisontal rad; liten, middels, stor)
3. faglig begrunnelse for verdivurderingen
4. angi hvor verdien er på skalaen (linjalen)

Kriterier for verdsetting av reinbeiteland iht Statens vegvesens håndbok 140 – Konsekvensanalyser, 2006.

Verdi Kriterier
Stor verdi1 Reindriftsområde med stor produksjons av næringsplanter.

Reindriftsområde med høyt bruksfrekvens.
Beiteressurser som det er mangel på i et område
(minimumsbeite).

Middels verdi Reindriftsområder med middels produksjon av
næringsplanter.
Reindriftsområder med middels bruksfrekvens.

Liten verdi Reindriftsområde med liten produksjon av næringsplanter.
Reindriftsområder med lav bruksfrekvens.

1) områder som er av stor betydning for reindrifta, men som ikke nødvendigvis brukes ofte omfattes også av denne

kategorien (flytteleier inkl. på- og avlastningssteder, oppsamlingssteder, trekkleier, drivingsleier, reindriftsanlegg).

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre
for de ulike miljøene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme miljøene
eller områdene som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.
Omfang angis på en femdelt skala: stort negativt - middels negativt - lite/intet -
middels positivt - stort positivt. Dette er nærmere beskrevet i tabell 2.

Kriterier for å bedømme omfang for naturressurser iht Statens vegvesens håndbok 140 –
Konsekvensanalyser, 2006.

Stor positiv
omfang

Middels
positiv
omfang

Liten/intet
omfang

Middels
negativ
omfang

Stort
negativt
omfang

Ressursgrun
nlaget og
utnyttelse av
det

Tiltaket vil i
stor grad
øke ressurs-
grunnlagets
omfang
og/eller
kvalitet

Tiltaket vil
øke ressurs-
grunnlagets
omfang
og/eller
kvalitet

Tiltaket vil
stort sett
ikke endre
ressurs-
gunnlagets
omfang
og/eller
kvalitet

Tiltaket vil
redusere
ressurs-
gunnlagets
omfang
og/eller
kvalitet

Tiltaket vil i
stor grad
redusere
ressurs-
grunnlagets
omfang
og/eller
kvalitet
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Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i
forhold til alternativ 0. Konsekvensvurderingen er angitt på en ni-delt skala fra meget
stor negativ til meget stor positiv konsekvens, se figur 1.

Konsekvensvurderingen er gjort på følgende måte (noe modifisert i forhold til Håndbok 140,
Statens vegvesen, 2006):

For hvert alternativ er det gjort en konsekvensvurdering i forhold til verdi av området
og omfang av tiltaket, der det redegjøres for om disse konsekvensene er positive eller
negative i forhold til alternativ 0, samt hvilke alternativ som er best og dårligst i
forhold til den samlete vurderingen av de ikke-prissatte temaene.
Eventuelle avbøtende tiltak eller annen informasjon, eksempelvis usikkerhet som kan
ha betydning for valg av alternativ, skal framgå som merknad i den samlete
konsekvensvurderingen. Dersom det foreslås avbøtende tiltak, angis endret omfang
og konsekvens. Slike foreslåtte tiltak inngår imidlertid ikke i konsekvensen som angis
for alternativet.

Tiltak som kun har betydning i anleggsperioden, behandles separat. Konsekvenser i
anleggsperioden er beskrevet i konsekvensanalysen, men inngår ikke i vurderingen av de
permanente konsekvensene.

Konsekvensen for et alternativ, framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og
omfanget. Vifta som er vist i figur 1 er en matrise som angir konsekvensen ut fra gitt verdi og
omfang. Som det framgår av figuren, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er
en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de
positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. Vifta er noe avvikende
over og under streken. Dette skyldes at det ellers er vanskelig å få fram positive virkninger
for et område med liten eller middels verdi. Bakgrunnen er at det er forskjell på vurderingene
av at noe blir borte for alltid, og av at noe forbedres.
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Effekter er inndelt som anbefalt av Verdensbanken (Vistnes m.fl., 2004):
Direkte lokale effekter
Indirekte regionale effekter
Kumulative effekter

Innen direkte lokale effekter regnes fysisk tap av beiteland og forstyrrelser av enkeltdyr nær
inngrep. Innenfor regionale effekter regnes unnvikelse (mindre bruk av område) og barrierer
(hindre trekk). Kumulative effekter er de samlede, langsiktige effektene av utbyggingen.

4.3. Tiltaket
Tiltaket går ut på å bygge vei fra Rv 888 (Nordkynveien) til Nervei. I utkast til planprogram
var det skissert 3 alternative traséer for veien, men alternativ 2, hvor veien  går via Laggo ble
tatt ut som uaktuelt under prosessen med planprogrammet. De gjenstående alternativene er
beskrevet nedenfor. Beskrivelse av valgt vegstandard mm, fremkommer i denne samlede
utrednings generelle del.

Figur 1 Konsekvensvifte (Statens vegvesen, 2006)
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4.4. Traséalternativ 1
Denne traséen starter fra eksisterende parkeringsplass ved Rv 888 i Nikolasdalen (4-500 m
nord for Ørretvatna) og følger i store trekk det  kjørespor som bygdefolket i dag bruker.
Eksisterende kjørespor er godt tilpasset terrenget og enkelte steder er framkommeligheten
forbedret med inngrep i terrenget.  Veitraséen avviker fra dagens løypa på de steder der
stigningen blir for bratt for bilvei.
Traséen krysser Nikolasdalen rett ned for P-plassen mye lengre nord for eksisterende spor, og
følger opp langs østre dalside  sør for Gavnjavarre og går så nordøstover nord for
Gavdjaskáidi. Gjør en liten sving når den krysser Gavdnjajohka og en større sving nord for
eksisterende kjørespor, der den krysser Midtre Tverrelva  for å få en slakkere stigning opp
østre dalside. Videre ned mot Nedre Tverrelva i en lang bue nordover for å ta høyde før
elvekryssing tilnærmet ved dagens kryssing. Så videre i dalføret nord for Himmelberget, i
dalføret og på sørsiden langs Langvatnet, Kobbelvvatnet, Kjeksvatnet  og Sukkertoppvatnet
og over kollen øst for Sukketoppen og relativt bratt ned til til eksisterende landbruksvei (3,5-
4 km) fra Nervei. Dalføret stiger opp til rundt 200 m.o.h og høyeste punkt er på rundt 250
m.o.h. (Gavdjaskáidi).

I forhold til rein består store deler av traséen av frodige beiter i umiddelbar nærhet til gode
luftingsplasser (Bálgadan báikkit). Området er klassifisert som sommerbeite 1
(Høysommerland). Området er relativt lavtliggende og nært sjøen slik at området blir tidlig
bart. Området betegnes som viktige kalvingsområde og som kjerneområde for næringa. Det
at området blir tidlig bart for snø er særlig viktig i år med mye snø og sein vår. Da er slike
områder kritiske. Som vårbeite er dette klassifisert som vårbeite 1 (Kalvingsland og tidlig de
deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i
kalvings- og pregningsperioden. Området brukes i stor grad av simler med kalv.
Vegetasjonen består av fattige heier og rabber og de treløse arealene domineres av lyngarter
som fjellkrekling, dvergbjørk, blålyng og blåbær som dominerende arter.

4.5. Traséalternativ 3
Traséen tar utgangspunkt fra Rv 888 i sørøstlig ende av Reinoksvatnet. Fra Reinoksvatnet går
traséen sørøstover i et åpent, flatt og delvis fuktig terreng, deretter i sydhellinga i dalen sør
for Stohpugielas. Videre i dalen nord for Ørnevatnet, ned nord for Sukkertoppen og deretter
ned til Nerveidalen til enden av eksisterende landbruksvei. I det første partiet ligger traséen i
åpent terreng i en høyde på +350-400 m.o.h. Deretter i høyder mellom +200-300 m i relativt
vanskelig tilgjengelige trange og bratte daler.
I forhold til rein er beitene mindre frodig enn i området for alternativ 1. Reinen finner
imidlertid beite også i dette området, spesielt midt på sommeren. Det er gode luftingsplasser i
området. Det kan også forekomme kalving i dette området. Traséen ligger hovedsakelig i
område klassifisert som sommerbeite 2 (Lavereliggende sommerland, mindre sentrale
og/eller mindre intenst brukte områder). Som vårbeite er området klassifisert som vårbeite 2
(Oksebeiteland og øvrig vårbeite). Området brukes i stor grad av simler med kalv.
Vegetasjonen består av stort sett av fattige heier og rabber med blokkmark mer karrig enn
langs alternativ 1.
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4.6. 0-alternativet
I 0-alternativet blir det ingen utbygging av vei. Det vil si at situasjonen forblir som når denne
utredningen utføres (sommeren 2006). Bygdefolkets muligheter for reise til og fra Nervei vil
være med båt (hurtigbåt eller privat småbåt til for eksempel Hopseidet) eller med
terrenggående kjøretøy (ATV) langs eksisterende kjørespor som i store trekk følger
traséalternativ 1. Kjøresporet starter fra eksisterende landbruksvei i Nervei og er utbedret
enkelte plasser for å forbedre fremkommeligheten.
I dag foregår ferdselen uten spesifisert dispensasjon etter motorferdselsloven, basert på
tolkning av motorferdselslovens § 4, som gir adgang til motorferdsel til steder uten fast
vegforbindelse.
Det er imidlertid uklarhet om lovteksten gir full adgang til slik ferdsel når stedet har fast
båtforbindelse. Loven er ikke prøvet rettslig på dette.

Dersom en innskjerping finner sted, må man imidlertid kunne anta at folket på Nervei
oppfyller kriteriene for å få dispensasjon for ferdsel med terrengkjøretøy. Og slik kunne
opprettholde tilnærmet samme ferdsel som i dag. Bruken av dette kjøresporet vil derfor etter
all sannsynlighet fortsette som i dag.

Trafikken vil være begrenset i tid og omfang, og til saktegående trafikk. I vårløsningen, som
omfatter deler av kalvingstida, vil fremkommeligheten trolig være dårlig. Dette vil imidlertid
variere med vær og føreforhold.

Utredningsområdet
Tiltaket berører reinbeitedistriktene 9 orgaš og 13 Lágesduottar. Distrikt 9 flytter gjennom
området mens distrikt 13 har vår-, sommer- og høstbeite i området.

Reindriftsnæringen bruker ulike områder i hele distriktet til ulike tider av året, og
tiltak/inngrep ett sted i distriktet kan få konsekvenser for drifta også i andre områder.
Enkelttiltak/inngrep som isolert sett har liten betydning for næringen, kan i sum av flere tiltak
ha dramatiske konsekvenser. Derfor er det viktig å få fram helheten i næringas status og den
totale belastningen næringa har med hensyn på inngrep og forstyrrelser. Med denne bakgrunn
defineres hele distrikt som utredningsområde i denne utredningen, mens de aktuelle
områdene tiltaket berører fysisk defineres som tiltaksområde. Siden distrikt 9 kun flytter
gjennom området vil konsekvensene være størst for distrikt 13. Denne utredningen vil derfor
ha størst fokus på distrikt 13.

4.7. Beskrivelse av reindriften i distrikt 13 Lágesduottar
Distriktet består av 20 driftsenheter med 85 personer tilknyttet driftsenhetene. Distriktet
drives i en driftsgruppe om sommeren og 5-7 driftsgrupper om vinteren. Vår-. Sommer- og
høstbeite foregår i kommunene Lebesby, Tans og Gamvik (distrikt 13) mens vinterbeite
foregår i Karasjok (distrikt 17).
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Beitetiden i sommerbeitedistriktet (13) er fra 1. april til 1. november sør for Rv 98
(Ifjordfjellet) og fra 15. april til 15. oktober nord for Rv 98. Det totale arealet er på 3 192 km2

og høyeste reintall er fastsatt til 10 000 dyr. Flytting til sommerbeitedistriktet foretas i
mars/april. Merking foregår i august og uttak av slakterein i september og oktober.

Distriktet har merke-/slaktegjerde og sommerboplasser ved Skadjajávri (Skjåvann) på
Ifjordfjellet.

4.8. Bruk av tiltaksområdet
Området nord for linje mellom Lakkarvuotna  (Langfjorden) og Beahkkirvuotna
(Bekkarfjorden) og siskit orgaš (indre Nordkinn), kan brukes fra april til oktober.
Flytteleien går langs Laggo (Langfjordelva) nordover Nikolasdalen øst for Rv 888. Etter
utbygging av Rv 888 er passasjen langs Nikolasdalen (v/ Ørretvatna) blitt betydelig trangere.
I øst avgrenses passasjen av Langfjordelvdalen.

Hele området Siskit orgaš, defineres som beiteland i perioden reinen er i området. De
lavereliggende områder dom blir tidligst bart for snø, er de områder som først blir brukt og er
således også særlig sårbare og viktige områder. Reinen kan imidlertid oppholde seg i disse
områdene til langt ut på sommeren, avhengig av bl.a. været.

4.9. Særlig sårbare områder
Beskrivelsen av særlige sårbare områder er begrenset til området nord for Nerdalen og
Langfjordelva.  Hele området er klassifisert som beiteland, vår- og sommerbeiteland, og er
således viktig for næringen. Ulike områder brukes til ulike tider i perioden reinen befinner
seg i området, blant annet avhengig av klimatiske forhold, (temperatur, regn, vind, med mer).
Klassifisering av områder etter viktighet medfører derfor en viss risiko for feilaktig å
klassifisere områder som lite viktige. Selv om stort sett alle områder er viktige, er det likevel
noen områder som er mer viktige enn andre. Disse områder kan gjerne defineres som kritiske
for reindrifta i området. I denne utredningen er tidlig vårbeite, mest brukt kalvingsland,
flytteleier og oppsamlingsområder definert som de mest sårbare områder.

Tidlig vårbeiter brukes fra reinen kommer inn i området og generelt fram til midte av juni.
Dette er også kalvingsland. Tiden reinen oppholder seg i disse områdene varierer fra år til år
avhengig av klimatiske forhold. I år med mye snø og sen snøsmelting er disse områdene av
kritisk betydning. Tidlige vårbeiter er vist på kartet og omfatter de lavereliggende områder
fra Nervei mot Bekkarfjord, hele Beahkkirnjarga og Nikolasdalen, lavereliggende områder i
Oalonvagnjarga, områder rundt Reinoksvatna, Lille og Store Holmevann, og dalen innenfor
Store Skogfjorden.

Flytteleier i området er flyttelei langs Laggo (Langfjordelva) nordover Nikolasdalen øst for
Rv 888. Denne passasjen er forholdsvis trang og eneste atkomstvei inn til området. Passasjen
er blitt enda trangere etter at Rv 888 ble bygd.
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Det er et oppsamlingsområdet i det aktuelle området og det er på begge sider av Rv 888 fra
Ørretvatna i Nikolasdalen og nordover forbi Njearrin. Dette området brukes i forbindelse med
samling for høstflytting.

4.10. Inngrep i distriktet
For å kunne vurdere distriktets totale belastning er det utformet en oversikt over de
vesentligste inngrep, både de som er gjennomført og som er planlagte. Bakgrunnen for dette
er at konsekvenser av et inngrep gjerne påvirkes av andre inngrep i området fordi det totale
presset øker og eventuelt alternative områder blir færre.  Dette er en summarisk opplisting av
de ulike inngrep for å gi et bilde av distriktets totale belastning med hensyn til inngrep.
Vurdering av konsekvenser av de ulike inngrep er utenfor mandatet for denne utredningen.

4.10.1. Gjennomførte inngrep

Nordkynveien (Rv 888)
Vei fra Lebesby til Hopseidet, ca. 60 km. Anses til å være det største av inngrepene som er
foretatt. Veien ble bygd som enfelts- sommervei, men ha de senere årene vært åpen året
rundt. Veien er under utbedring til 2-felts helårsvei og skal være ferdig 2011.
Anleggsaktivitet over flere år resulterer i økte forstyrrelser og tap av beiteland.

Vassdragsutbygginger
Det er 2 tørre reguleringer i distriktet. Utbygging av Reinoksevann som regulerer vannet til
Mårøyfjord kraftanlegg (Nordkyn kraftlag AS) og utbygging av Adamselvvassdraget med
Krokvann, Seidevann og Stormåsevann som regulerer vannet til Adamsfjord kraftlag
(Statskraft Energi AS). Tap av beiteland ved neddemming, vei og kraftlinjer, samt økte
forstyrrelser. Vei i forbindelse med Adamselvreguleringen er åpen fra 20. juli fram til snøen
kommer.

Andre inngrep
Det er 2 smoltanlegg i området, Laksefjord AS i Friarfjorden og Ishavssmolt i
Landersfjorden. Anlegget i Friafjorden har opparbeidet eget vannverk med betydelig
regulering av heler Friafjordvassdraget.

Barmarksløyper

Løype 1: Gurrujohkka - Stuorra Illis -Sirma

Denne løypa ligger delvis i Gamvik, Lebesby og Tana kommuner. Mesteparten er i Tana
kommune. Denne løypa åpner motorisert adgang til sentrale deler av Ifjordfjellet.

Hyttebygging
Hyttebygging er foreløpig ikke et problem i distriktet.
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4.10.2. Planlagte inngrep
Vassdragsreguleringer
Utbygging av Smielvvassdraget. Vannet tas i rør øverst i Smielvdalen, og vannene overfor
Smielva skal reguleres.

Vindmøller
Det er planlagt 2 vindmølleparker innenfor distriktets område. Det er Digermulen
vindmøllepark på Digermulfjellet og Laksefjorden vindmøllepark på Ersneset.

Her planlegges det plassering av vindmøller som ruver voldsomt i terrenget. Total høyde
oppgis å være på ca. 125 meter.

På Digermulen ligger planområdet med kraftlinjer og veier i sommerbeiteområdet innenfor
Reinbeitedistrikt 9 og 13 og beslaglegger et område på 16 km2

. Vindmølleparken er foreslått
lagt i flytteleia som går over Digermulfjellet. I konsekvensutredninga for dette anlegget er
verdien av området for reindrifta, vurdert som stor.

På Laksefjorden ligger planområdet med kraftlinjer og veier i vår-, kalvings- og
sommerområdet for Reinbeitedistrikt 13.  Distrikt 9 bruker området under vårflyttinga.
Distriktet er særlig viktig tidlig vår med mye snø. Planområdet er beregnet til 14 km2

Begge prosjektene innebærer bygging av vei frem til anlegget og veier mellom turbinene i en
bredde på 5 m. I veiene legges det også jordkabler fra vindturbinene frem til en
transformatorstasjon som bygges inne i anlegget. Det forutsettes bygging av egen kraftlinje
eller forsterkning av eksisterende linje.

Ytterligere informasjon om planene for disse anleggene finnes på:
http://www.nve.no/modules/module_111/netbasNVE.asp?script=8.

Annet
Statnett har igangsatt planarbeidet for en ca. 400 km lang 420 kV ledning fra Adamselv
til Balsfjord i Troms.  Det går i dag én, og noen plasser to parallelle, 132 kV
kraftledninger på denne strekningen.  Det vil kunne være aktuelt at en ny 420 kV-ledning
legges parallelt med dagens 132 kV-ledninger, men det vil også bli vurdert andre traséer.
Ved en eventuell utbygging av vindkraft vil det også være nødvendig å bygge større
kraftlinjer fra Nordkynhalvøya til Adamselv, samt kraftoverføringslinje fra
Varangerhalvøya.

Det er gitt varsel om planarbeid i forbindelse av punktutbedring av Rv 98 (veien over
Ifjordfjellet).

I forbindelse med lauskogsvern er Langfjorddalen i Lebesby og Gamvik kommuner
foreslått vernet. Dette vil kunne sette restriksjoner ed hensyn til motorisert ferdsel og
uttak av ved. Det er i verneforskriften foreslått at nødvendig motorisert ferdsel på
barmark i forbindelse med reindrift kan tillates etter søknad. For utfyllende informasjon,
se:
(http://www.fylkesmannen.no/digimaker/documents/Forskrift_Langfjorddalen_sJWeiT53
873en.pdf).

http://www.nve.no/modules/module_111/netbasNVE.asp?script=8.
http://www.fylkesmannen.no/digimaker/documents/Forskrift_Langfjorddalen_sJWeiT53
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4.11. Konsekvenser av planlagt tiltak
De aktuelle områdene for denne utredningen brukes i stor grad av simle med kalv som er
langt mer var overfor inngrep og forstyrrelser enn okserein og ungdyr. Dette er en generell
erfaring reindriftsutøverne har og er også vitenskapelig dokumentert (Vistes m.fl., 2004).
Befaring av områdene den 5. og 6. juli 2006 viste at reinen var svært sky og flyktet på rundt
500 m hold. Under befaring av traséalternativ 1 med ATV var det mye rein i deler av
området. Kjøring med ATV resulterte i at reinen flyktet fra området, og på tilbaketuren 1-2
timer senere var det ingen rein å se i området.

For 0-alternativet vil dagens bruk av kjørespor gjennom traséalternativ 1 fortsette. Dette er et
svært viktig område fordi området er et tidlig vårbeite (minimumsbeite), sentralt kalvingsland
med frodig beite i umiddelbar nærhet til gode luftingsplasser. For øvrig  krysser kjøresporet
en relativt trang flyttelei i Nikolasdalen. Det fysiske tapet av beiteland må sies å være av
svært liten betydning, mest av kosmetisk karakter. Ved kjøring lang kjøresporet vil dyr som
oppholder i området bli forstyrret. De fleste studier viser at effekten av slike forstyrrelser
enkeltdyr er liten og kortvarig (Vistnes m.fl., 2004). Hvor vidt denne begrensete trafikken
resulterer i unnvikelse, dvs. at området brukes i mindre grad og som er en langt mer alvorlig
konsekvens, er vanskelig å vurdere uten at det er gjort konkrete observasjoner på det. Det at
det opphold seg mye rein i området ved befaring 5. juli 2005 tyder ikke på at området
generelt brukes mindre. Det må imidlertid understrekes at dette kun er én observasjon. Selv
om trafikken er begrenset, så kjøres det flere turer hver uke gjennom området i den perioden
det er fremkommelig langs kjøresporet, slik at området brukes mindre enn uten denne
trafikken, selv om dette i stor grad trolig skyldes kortvarig flukt og ikke generell unnvikelse
av området. Det er lite trolig at kjøresporet oppfattes som barriere for reinens ferdsel.

4.11.1. Traséalternativ 1
En vei til Nervei vil resultere i økt trafikk gjennom område i langt høyere hastighet enn
dagens trafikk med ATV. Større hastighet gir høye støy som reinen påvirkes av. Det er
umulig på det nåværende tidspunkt å ha noen formening om hvor stor denne trafikken på sikt
vil bli. I tillegg til trafikk gjennom området gjøre området lett tilgjengelig for fritidsaktiviteter
som jakt, fiske, bærplukking, turgåing, osv.

Det fysisk tapet av beiteland til vei vil ikke være stort, men stadige forstyrrelsene både langs
vei og ferdsel i nærområdet til veien vil resultere i unnvikelse, dvs. at området brukes i
mindre grad. Det er vist at tamrein unnviker infrastruktur som vie, kraftline og hytter (Vistnes
m.fl., 2004). Her vil man få en regional effekt som er langt mer alvorlig enn de lokale
effektene. Vei kan oppfattes som barriere, spesielt for simler med kalv (Vistnes m.fl., 2004)
slik at veien kan være til hinder for trekk i området. Denne effekten vil i stor grad avhenge av
hvordan veien er lagt i terrenget. Veien vil også skape en barriere på tvers av Nikolasdalen
som er en trang passasje for reinen inn til området. Dersom veien blir vinteråpen, eller åpnes
mens det enda er snø i området, vil barriereeffekten bli enda mer alvorlig på grunn av
brøytekanter.  Da dette er et særdeles verdifullt område for næringen vil de kumulative
effekten kunne bli betydelige fordi områdets totale bæreevne sannsynligvis reduseres, som
igjen fører til større tap og lavere produksjon. De mest sårbare områder berøres av dette
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alternativet. Alvorligheten vil være avhengig av klimatiske forhold. Dersom det er sen
snøsmelting, som gjerne etterfølges av en snørik vinter, kan følgene være katastrofale. Etter
en snørik vinter er gjerne reinen i  dårligere hold.

4.11.2. Traséalternativ 3
De lokale og regionale effektene av dette alternativet er de samme som for alternativ 1, men
de samlede langsiktige effektene (kumulative) vurderes til å være mer alvorlige fordi området
ikke har like høy verdi, eller viktighet, som området som berøres av alternativ 1. Dette må
ikke oppfattes til at dette alternativet har liten konsekvens for næringen. Området brukes av
simler med kalv, som finner gode beiter i området selv om det er mindre frodige beiter enn i
traséalternativ 1. Det er gode luftingsområder. Ved befaring 5. og 6. juli 2006 ble det
observert mye rein i området. Hvor mye området brukes avhenger av bl.a. klimatiske forhold.
Dersom det er varmt oppholder reinen seg gjerne i høyereliggende områder. Vedvarende
forstyrrelser i dette området vil kunne resultere i at reinen vandrer tidligere sørover om
høsten slik at presset mot Ifjordfjellet øker.

4.12. Oppsummering av konsekvensene/konklusjon
Verdivurdering, omfang og konsekvensene er oppsummert i tabell 3-5. Dette er en heller
grov analyse, men gir en oversikt over konsekvensene for de ulike alternativene.  Begge
traséalternativ vil ha negative konsekvenser for reindriftsnæringen i distrikt 13, men der
alternativ 1 har klart større negative konsekvenser enn alternativ 3.

4.12.1. Verdivurdering av områdene som omfattes av alternativ 1 og 3.

Miljø/område Liten verdi Middels verdi Stor verdi
Område som
omfattes av 0-
alternativet og
alternativ 1

Frodige beiter i
umiddelbar
nærhet til gode
luftingsområder.

Tidlig bart –
minimumsbeite
(vårbeite 1).

Mye brukt
område (vår- og
sommerbeite 1).

Kalvingsområde.

Berører viktig
flyttelei i
Nikolasdalen.
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Område som
omfattes av alternativ
3

Gode beiter om
sommeren, og gode
luftingsområder.

Store deler
klassifisert som vår-
og sommerbeite 2.
Gjelder ikke området
i Nerveidalen
(Njereveajavži).
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Omfang, eller effekt, av alternativene.

Miljø/område
Stor positiv
omfang

Middels
positiv
omfang

Liten/inte
t omfang

Middels
negativ
omfang

Stort
negativt
omfang

0-alternativet Begrenset
trafikk med
terrengkjøretø
y i lav fart.
Forstyrrelser
og noe mindre
bruk av
området.
Noe skade i
terrenget
(kjørespor og
noe utbedring
i terrenget).

Alternativ 1 Fysisk tap
av reinbeite-
land.
Forstyrrelser
i form av
trafikk og
fritidsferdsel
. Området
blir mindre
brukt av
rein.
Hinder for
flytting
gjennom
Nikolasdale
n.

Alternativ 3 Fysisk tap
av reinbeite-
land.
Forstyrrelser
i form av
trafikk og
fritids-
ferdsel.
Området blir
mindre brukt
av rein



Gamvik kommune
Reguleringsplan veiforbindelse Nervei – Reguleringsplan med KU

23

23

4.12.2. Sammenstilling av konsekvens av de ulike alternativ.
Alternativ Verdi Omfang/effekt Konsekvens
0-alternativet Stor Middels negativ Middels negativ (--)
Alternativ 1 Stor Stor negativ Meget stor negativ (----)
Alternativ 3 Middels Stor negativ Stor negativ (---)
1) I denne sammenstilling er det også valgt å vise konsekvens av 0-alternativet, selv om det ikke prinsipielt er riktig
fordi de andre alternativ skal vurderes opp mot 0-alternmativet. Konsekvens av 0-alternativ er likevel valg vist for å

synliggjøre at også 0-alternativet har en negativ konsekvens/betydning.

4.13. Konsekvenser i anleggsperioden

Anleggsarbeidene medfører betydelig støy og aktivitet som har stor negativ betydning for dyr
i området. Av hensyn til rein i området, vil arbeid om vinteren ikke hatt noen negativ
innvirkning.  Men tele, og ikke minst mye dårlig vær og snødrifting, tilsier at dette nærmest
blir umulig. Det må derfor fokuseres på hvor det kan drives anleggsarbeider i de ulike
tidsperioder.
Med de lange traseer vi har, bør det kunne være enkelt å få til. Imidlertid er det flere grunner
til at første fase av arbeidene bør være en grovplanering av traseen.
Ved å utføre anleggsarbeidene på denne måten, vil det raskt være mulig å få en betraktelig
bedre atkomsten til Nervei med ATV og traktor. Dersom trace 3 velges, er dette et viktig
poeng, fordi det vil innebære at ferdsel langs denne trase sannsynligvis vil bli foretrukket
foran eksisterende spor. (trase 1)
Med bruk av 2 maskinlag antas det at en grovplanering skal kunne gjennomføres i løpet av 6-
9 uker avhengig av omfanget av sprengningsarbeider. Eksempelvis kan dette utføres i
perioden etter at reinen har forlatt området om høsten, eks fra september til november.

Anleggsarbeidene ville ha et stort behov for grus og stein. Uttak med sortering/knusing av
masser skaper mye støy. Så fort grovplaneringa tillater det, bør det være mulig å igangsette
slikt arbeid samtidig.

Det øvrige anleggsarbeidet bør kunne utføres på ulike steder på traseen avhengig av hvor
reinen flytter seg.
Uansett bør det ikke gjennomføres anleggsarbeider før etter kalving om våren.

Anleggsarbeidene bør normalt kunne gjennomføres i løpet av 2-3 sesonger.
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4.14. Avbøtende tiltak
Målet med avbøtende tiltak er å minimere negative konsekvenser at en eventuell utbygging
av vei til Nervei og sikre fortsatt bærekraftig reindrift i området.

Det synes ikke mulig å eliminere de negative effektene av tiltakene med avbøtende tiltak fullt
ut. Dette vil i særlig grad gjelde for alternativ 1.

Generelt vil begrensninger i hastighet resultere i mindre støy og i færre påkjørsler av rein.
Det kan også være aktuelt å begrense trafikken i perioder, for eksempel stenging av veien.
Ved flytting inntil området og ut av området vil veien måtte stenges mens dette pågår. Dette
vil i særlig grad gjelde for alternativ 1. Der vil det være absolutt nødvendig å stenge veien
ved flytting inn og ut av området.

Bruk av ledegjerder for å drive reinen over veien på en effektiv måte anses som unødvendig
pga svært begrenset trafikk. Dersom veien er åpen under vårflyttingen vil   brøytekanter
skaper ekstra barrierer for reinen. Ved slike tilfelle vil det være nødvendig å sete krav til at
det brøytes perpendikulære ”gangbaner” ned til og ut fra kjørebanen for å lette passasjen.

Dersom alternativ 3 velges, som synes å være mest fornuftig i forhold til reindriftsnæringa i
distrikt 13, vil stenging for kjøring på barmark langs traséalternativ 1, samt igjensåing og
reparasjon av skader i terrenget klart være avbøtende tiltak. Det vil sikre at et svært verdifullt
område forblir intakt for næringa i fremtiden.

Tyvslakting av rein om høsten langs veier med liten trafikk, er et kjent problem. Et avbøtende
tiltak kan være oppsetting av kamera som register trafikk inn på veien av denne grunn.
En løsning med bomvei kan bidra til å styre hvem som kan benytte veien og for innkreving
av evt. Bompenger.

4.15. Beskrivelse av reindriften i distrikt 9  Olggut orgaš
Distriktet består av 10 driftsenheter med 71 personer tilknyttet driftsenhetene. Distriktet
drives i en driftsgruppe om sommeren og 4 driftsgrupper om vinteren. Reinbeitedistriktet
utøver sin reindrift i Tana kommune/Deanu gielda, Lebesby kommune, Gamvik kommune og
Karasjok kommune. Distriktet har sommerbeite på Nordkynhalvøya (Olggut orgaš).
Innflytting april/mai og flytting ut av området i september/oktober. Områder og beitetider i
de ulike områder er vist i tabell 6.
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Gjeldende beitetider, hovedflyttetider, høyeste reintall og areal

Nr Navn/Orohat Beitetider Høyeste reintall Areal, km2

9 Ollgut orgaš 01.04 -01.11 5 000 1 129

10 Deanudat 01.10 – 01.051a

15.04 - 5.111b

811

11 Buolbmát 01.10 – 01.052a 755

12 Leavvajohka 15.09 – 30.113a

15.09 – 15.043b

01.01 – 15.043c

565

13 Siskkit orgaš Før 01.05 om våren4

Før 30.11 om høsten4

Totalt beiteareal 3 260

1a) Sør for riksvei 98 (811 km2) brukes av distrikt 9- orgaš

1b) Nord for riksvei 98 brukes av distrikt 13

2a) Vestlig del (755 km2) brukes av distikt 9 – orgaš

3a) Brukes av distrikt 13 – Lágjesduottar

3b) Området Borssejohka – baissejohka brukes av distrikt 9 – orgaš

3c) Området Baissejohka – Valjohka brukes av distrikt 9 – orgaš

4)   Under flytting til og fra sommerbeitedistriktet – Olggut orgaš

4.16. Bruk av tiltaksområdet
Distrikt 9 bruker tiltaksområdet (siskkit orgaš) til flytting til og fra sommerbeietområdet
(Ollgut orgaš (Nordk nhalvøya)). Flytting om våren gjennom området foregår i april på
snøføre, mens høstflytting foregår i oktober på barmark. Flytteleien er vist på kart i figur ??.

4.17. Særlig sårbare områder
Beskrivelsen av særlige sårbare områder er begrenset til området indre Nordkyn (siskkit

orgaš), nord for Nerdalen og Langfjordelva og sør for Hopseidet.  Distriktet har flyttelei
gjennom området til og fra sommerområdet. Flytteleier er særlig viktige områder for
reindrifta og har et særskilt vern i reindriftslovens § 10.
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4.18. Inngrep i distriktet
For å kunne vurdere distriktets totale belastning lages det en oversikt over de vesentligste
inngrep, både de som er gjennomført og som er planlagte. Bakgrunnen for dette er at
konsekvenser av et inngrep gjerne påvirkes av andre inngrep i området fordi det totale presset
øker og eventuelt alternative områder blir færre.  Dette er en summarisk opplisting av de
ulike inngrep for å gi et bilde av distriktets totale belastning med hensyn til inngrep.
Vurdering av konsekvenser av de ulike inngrep er utenfor mandatet for denne utredningen.

4.18.1. Gjennomførte inngrep
Vei fra Lebesby til Hopseidet, ca. 60 km. Anses til å være det største av inngrepene som er
foretatt. Veien ble bygd som en-felts sommervei, men ha de senere årene vært åpen året
rundt. Veien er under utbedring til 2-felts helårsvei og skal være ferdig 2011.
Anleggsaktivitet over flere år resulterer i økte forstyrrelser og tap av beiteland.

Vassdragsutbygginger
Utbygging av Reinoksevann som regulerer vannet til Mårøyfjord kraftanlegg (Nordkyn
kraftlag AS). Demningen ved Reinoksvatnet har negativ betydning for distriktet.

4.18.2. Planlagte inngrep
Vassdragsreguleringer
Utbygging av smielvvassdraget. Vannet tas i rør øverst i Smielvdalen, og vannene overfor
Smielva skal reguleres.

4.19. Konsekvenser av planlagt tiltak
Begge alternativ berører distriktets flyttelei gjennom området med vei på tvers av flytteleien,
slik at det er områder av meget stor verdi som berøres. Konsekvensen av tiltaket vi i stor grad
avhengig av om veien er åpen den tiden vårflytting skjer fordi dette er på en tid av året da det
er snø på bakken, og følgelig brøytekanter som vil være til hinder for flytting. Siden distriktet
flytter gjennom Nikolasdalen, som er en trang passasje for reinen, vil alternativ 1 ha en større
negativ konsekvens enn alternativ 3. Dersom veien er åpen om våren vil også brøytekanter i
dette området være høyere enn i området for alternativ 3 på grunn av mer snø.

4.20. Oppsummering av konsekvensene/konklusjon
Verdivurdering, omfang og konsekvensene er oppsummert i tabell 3-5. Dette er en heller
grov analyse, men gir en oversikt over konsekvensene for de ulike alternativene.



Gamvik kommune
Reguleringsplan veiforbindelse Nervei – Reguleringsplan med KU

27

27

4.20.1. Verdivurdering av områdene som omfattes av alternativ 1 og 3.
Miljø/område Liten verdi Middels verdi Stor verdi
Område som
omfattes av 0-
alternativet og
alternativ 1

 Flyttelei

Område som
omfattes av alternativ
3

Flyttelei

4.20.2. Omfang, eller effekt, av alternativene.

Miljø/område
Stor
positiv
omfang

Middels
positiv
omfang

Liten/intet
omfang

Middels
negativ
omfang

Stort negativt
omfang

0-alternativet Begrenset
trafikk og
ingen
hinder eller
barrierer.

Alternativ 1 Dersom
veien er åpen
under
vårflytting vil
dette være til
hinder for
flytting
gjennom
Nikolasdalen.

Vil kunne
være til noe
hinder for
høstflytting
gjennom
Nikolasdalen

Alternativ 3 Hinder/barriere
for flytting.

Mer alvorlig
dersom veien
er åpen ved
vårflytting.
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4.20.3. Sammenstilling av konsekvens av de ulike alternativ.
Alternativ Verdi Omfang/effekt Konsekvens
0-alternativet Stor Inten/liten Liten negativ (-)
Alternativ 1 Stor Stor negativt Stor negativ (---)
Alternativ 3 Stor Middels negativt Middels negativ (--)
1) I denne sammenstilling er det også valgt å vise konsekvens av 0-alternativet, selv om det ikke prinsipielt er riktig
fordi de andre alternativ skal vurderes opp mot 0-alternmativet. Konsekvens av 0-alternativ er likevel valg vist for å

synliggjøre at også 0-alternativet har en negativ konsekvens/betydning.

4.21. Konsekvenser i anleggsperioden

Konsekvensene i anleggsperioden er sammenlignbare med det beskrevne i kap. 4.7

4.22. Avbøtende tiltak

Dersom veien er åpen under vårflyttingen vil brøytekanter skaper ekstra barrierer for reinen.
Ved slike tilfelle vil det være nødvendig å sete krav til at det brøytes perpendikulære
”gangbaner” ned til og ut fra kjørebanen for å lette passasjen.

Stenging av veien under flytting vil også være aktuelt, men det vil i stor grad være avhengig
av trafikken.

Litteratur

Lie, I., Vistnes, I. og Nellemann, C. 2006. Rapport om inngrep i reinbeieteområder. Norut
NIBR. Utgis i mai 2006.

Vistnes, I., Nellemann, C. og Strøm Bull, K. 2004. Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og
strategier i utbyggingssaker. NINA Temahefte 26, 67 ss.

Statens vegvesen. Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Statens vegvesen, 2006. 290 ss.
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5.Næringsliv

5.1. Næringslivets transportbehov
Næringsplanen for Gamvik kommune viser hvilke næringsaktiviteter som finner sted på
Nervei i dag. Viktigste næring er fiske. Det var pr. januar 2004 registrert 81 fiskefartøyer til
Gamvik kommune, og siden dette tidspunkt har det vært en kraftig reduksjon. Pr. mars 2006
var antallet redusert til 65. Nervei har redusert sin flåte fra 11 til 9 i samme periode.
De 9 fartøyene er på ca 40 fot og av nyere dato. Nervei har et fiskebruk hvor noe fisk saltes
og henges, men i all hovedsak sender sløyd fisk i dag til øvrige behandlingsanlegg i regionen.
Noen av fiskerne henger også fisk på egne hjeller. Det landes totalt ca. 200-250 tonn fisk og
nesten 8000 krabber årlig til en samlet førstehåndsverdi på ca. 5-6 millioner N.kr. På åttitallet
ble det landet mer enn 800 tonn fisk på Nervei.

Nervei har en torskeoppdrettskonsesjon som benyttes i perioder. Lakseoppdrett er ikke
aktuelt på stedet pga. villaksen i Tanaelva.

Havneforholdene er svært gode. Havna er rolig og sikker under alle værforhold. Det er en
trekai i god stand for landing av fisk og lokalbåtanløp, sjarkflåten har etablert en nyere
flytekai og for øvrig er det flere mindre private kaianlegg.

To bruk driver i dag sauedrift med ca 150-175 vinterforet dyr. Det er fulldyrket arealer for
grovforproduksjon ut over dagens forbruk. Det foregår nå et generasjonskifte på gårdene med
stor vilje til å utvide drifta. Dagens En 4,5 km. landbruksvei oppover dalen gir god atkomst til
beiteland og slåttemark. Ny vei til Nervei forutsettes knyttet til denne veien.

All fisk blir i dag sendt fra Nervei med hurtigbåt til Skjånes og videre med godsrute/buss til
Kjøllefjord og Mehamn. Transportkostnadene er betydelig og denne transporten gir ikke rom
for fleksibilitet og tilpasninger knyttet til tidspunkt for landing og varierende mengder.
Levering av fersk fisk anses som uaktuelt med dagens situasjon.

Fiskeflåten har et kontinuerlig behov for reparasjoner og vedlikehold som primært gjøres ved
landligge i hjemmehavn. Fiskerne i Nervei har lagret betydelig mer utstyr og deler enn hva
som er vanlig, men allikevel er det kontinuerlig behov for å skaffe slikt på kort varsel for å
utnytte landligge effektivt, men kanskje mest for å minimalisere driftsavbrudd under hektiske
fiskeperioder. Å vente på viktige deler til båten mens fjorden koker kan være et mareritt for
en fisker. Ofte må fiskerne sjøl reise over fjellet og benytte bil videre for å hente deler. Basert
på en normalkostnad pr. arbeidstime blir dette svært dyr transport. For øvrig er en betydelig
kostnad å holde egne lagre for utstyr. Med vei og egen bil kan ekspressgods hentes fra
flyplass i løpet av 2-3 timer.
På grunn av lang reisetid er det svært dyrt å hente service folk til Nervei. Disse vil naturligvis
fakturere full pris for reisetiden.
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All godstransporten med hurtigbåt til Nervei gir en betydelig merkostnad enn for steder hvor
varer fraktes landveien. Eksempelvis er drivstoffprisene levert Nervei ca. kr 2.50 over øvrige
steder i Finnmark. Dette bidrar også vesentlig til økning i fiskernes kostnader, men også til
oppvarming av boliger mm.

Landbruket har mange av de samme problemene som fiskeriene. Utstyr som svikter må fort
repareres. Flere dagers havari på viktige maskiner i onna kan være katastrofalt. Felleskjøpets
servicebiler kommer ikke til Nervei når det gjelder. Det er da sjølsagt også ugunstig å bistå
hverandre når det kun er 2 gårder. Bøndene på Nervei har derfor mer reservemaskiner og
deler enn det som er vanlig i Finnmark. For landbruket er fravær av veitransport særlig
vanskelig. Merkostnad for frakt av kunstgjødsel, slaktedyr og utstyr er her betydelig høyere
enn landbruket i Finnmark.

5.2. Næringslivets vurdering av transporttilbudet
Vi har ført samtaler med svært mange av de næringsdrivende i Nervei om
transportsituasjonens betydning for deres virksomhet.
Alle er svært tydelig på at situasjonen er svært belastende på flere måter. Som bonde og
fisker har fiskekjøper de samme problemene som de øvrige, men dersom hurtigbåt erstattes
med vei vil egen bilfrakt av mindre volum fisk til Mehamn eller Kjøllefjord bli kostbart.
Kombinasjon av gods og persontrafikk vil kunne løse dette. Dersom vei avløser hurtigbåt vil
ca ½ stilling som havnebetjent bli borte. Vurdering av arbeidsplasser knyttet til hhv. hurtigbåt
og veg er behandlet i eget avsnitt.

Oppsummert betegnes dagens situasjon slik:
Komplisert og dyrt å få utført service og reparasjoner
Økte kostnader på frakt
Lengre frakttid
Bruker mye tid for å skaffe tilveie det man trenger, noe som både går utover
produksjon og egen fritid.
Nærmest umulig få til mer varierte arbeidsplasser – flere bein å stå på
Svært vanskelig å leie inn arbeidskraft, særlig dagarbeidere i fiskeindustrien

Gjeldene næringsplan  for Gamvik inneholder lite som har vesentlig betydning for
utviklingen.

Det er innlysende at de næringsdrivende på Nervei har høyere kostnader ved sin
næringsvirksomhet dersom de sammenlignes med andre fiskevær i Finnmark med
veiforbindelse, men det er komplisert å tallfeste disse merkostnadene. Foreliggende
regnskaper kan heller ikke danne et egnet grunnlag.

Det synes umiddelbart ikke å foreligge noen forhold som gir reduserte kostnader i forhold til
andre steder. Infrastruktur på land er sort sett som andre steder.
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5.3. Veien og mulighetene

Det er begrenset tilgang til areal for å drive landbruk i Nervei. Men et forsiktig anslag tilsier
mulighet for nydyrking av 100 – 150 dekar, som kan øke grovforproduksjon for ca 80-100
vinterfora sau. Sommerbeite er stort og godt egnet og det er minimalt med rovdyr og ørn som
skader lam.
Det vil alltid være en gryende optimisme ved generasjonskifter slik vi nå har i Nervei, og  det
kan gi positive ringvirkninger dersom man ser utsikt til bedre rammebetingelser. Her er det
naturlig å trekke frem det som skjedde i Bekkarfjord, hvor man både fikk vei og et
generasjonsskifte. Her har vi i dag et meget livskraftige og levedyktige landbruksmiljø.

Det bør være mulig å kunne øke sysselsettinga i landbruket med 4 års verk dersom det
etableres veiforbindelse.

Uten vei er det lite realistisk at Nervei kan satse på fersk fisk. Kundene sine krav til leveranse
kan vanskelig kombineres med dagens båtrute.
En veiforbindelse gir mulighet for levering av fisken flere steder, også for levering for videre
flytransport ut fra Lakselv  som det arbeides med å realisere.

Turistene søker i stigende grad til steder med stillhet, ro og mulighet for meningsfulle
aktiviteter.

Med veiforbindelse vil det skapes en mulighet for utvikle slik næring dersom eksisterende
bygningsmasse og eventuelle nybygg oppføres.
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6.Infrastruktur sjø – land

6.1. Transportsituasjonen i dag

Nervei og de
to andre
stedene i
Tanafjorden
hvor det bor
folk, betjenes i
dag av
Finnmark
Fylkesrederi
og
Ruteselskaps
Tanarute.

Ruteplanen for Tanaruten ser slik ut i 2006:
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Rutens hovedfunksjoner kan beskrives slik:

Skolerute for Nervei I skoleåret er det to daglige forbindelser mellom Nervei og
Skjånes for skolebarn bosatt i Nervei som går på skole på
Skjånes.

Godstransport fra Nervei
til Skjånes

Produkter – i hovedsak fisk fra mottaket i Nervei – leveres
med hurtigbåten til fiskemottaket på Skjånes for videre
transport med bil

Annen godstransport fra
Nervei

Landbruksprodukter og levende dyr fraktes fra Nervei til
Smalfjord for videre transport til slakteri og andre
mottakere i Tana

Betjening av Laggo og
Langfjordnes

Hverken Laggo eller Langfjordnes har veiforbindelse. I
Laggo er det 1 – 3 faste bosettinger (antallet er noe
usikkert men overstiger ikke 3). Elva Lagujokki som
renner ut ved Laggo benyttes mye til fritidsfiske om
sommeren. Fiskerne kommer enten til fots fra
Bekkarfjord/Lebesby eller med hurtigbåten fra Skjånes.

På Langfjordnes er det 8 fast bosatte, hovedsakelig
pensjonister, og ikke noen nevneverdig produksjon.

Tilførselsvarer,
dagligvarer, post osv.

Det meste av dagligvarer som forbrukes på de tre stedene i
Langfjorden fraktes med hurtigbåten fra butikk i Skjånes.
Hurtigbåten utfører også posttransport til og fra stedene
samt byggematerialer, fõr og gjødsel og annet til bruk
lokalt.

Større godsvolumer fraktes med godsbåt som anløper ca.
hver 14. dag.

Ruteforbindelse mellom
Nordkyn og Tana

I Smalfjord har hurtigbåten korrespondanse med buss til
Tana bru tirsdag kl. 9.35 og med retur kl. 13.00. Dette gir
reisemulighet til og fra Tana, Kirkenes og Vadsø tirsdager.
Fredag og søndag ettermiddag er det også reisemuligheter
via Smalfjord.

Når Ifjordfjellet er stengt, går det en ekstra rutetur mellom
Skjånes og Smalfjord på torsdager.

Et ankepunkt vedrørende ruteforbindelsen fra Smalfjord er
at avgangen er så tidlig på ettermiddagen at skoleungdom
som kommer fra videregående skole i Øst-Finnmark
fredag ettermiddag, ikke rekker båten. Dermed blir det
nødvendig med transport i terrenget via Niklasdalen for at
disse skal kunne komme hjem.
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6.2. Persontransporten
På landsbasis foretar befolkningen i alderen 13 år og eldre, i gjennomsnitt 3,1 reiser hver per
dag. I løpet av en dag er det 15 prosent som ikke foretar noen reiser.  Gjennomsnittsreisen er
på 11,9 kilometer, og den varer 20 minutter. Bilen var hovedtransportmiddel på nærmere to
av tre reiser. Reisemønsteret i Finnmark avviker noe fra gjennomsnittet

I Nervei bor det i dag ca 40 mennesker. Bosetningen er relativt stabil og har økt med 4
innbyggere de siste 10 år.  Transportbehovet for befolkningen i Nervei skiller seg i prinsippet
ikke mye fra transportbehovet i andre kyststrøk. Befolkningen har behov for å komme inn til
hovedveinettet, til kommunesenteret og til regionale sentra som Mehamn, Gamvik, Lakselv,
Tana, Alta, Hammerfest og Tromsø, og tilbake.  Dagligvarer, innsatsvarer og
byggematerialer skal fraktes fra de samme sentra og ut i distriktet. De som ikke bruker egne
transportmidler, har behov for leide eller kollektive transporttilbud for å få sine behøv dekket.
Løsningene blir imidlertid annerledes fordi båt er eneste alternativ og betraktelig dyrere.

Det må antas at befolkningen på Nervei i dag reiser mindre enn det som ellers er vanlig.
Avhengigheten av hurtigbåten gjør forbindelsene til naturlige reisemål som varehandel,
helsetjenester, kommunale kontorer og familie og kjente andre steder, særlig tidkrevende.

Primærhelsetjenesten og kommunen er lokalisert til Mehamn og dette er derfor et svært
sentralt reisemål. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie og legetjenester fra kommunen vil normalt
skape et transportbehov også fra Mehamn til Nervei. Denne type besøk er i dag svært
komplisert å få til fordi pga. uhensiktsmessige rutetider.

Ofte vil folk på Nervei kombinere turer ut fra Nervei med reiser til andre tettsteder for å få
utført andre "private” besøk. Mange av disse går i motsatt retning enn kommunesenteret.
De fleste av disse reisene krever overnatting og bruk av egen bil i dag.
Dagens hurtigbåt tar ikke med biler og en stor del av befolkningen på Nervei har i dag sine
biler parkert på Skjånes

Med basis i gjeldende rutetabell for hurtigbåt, buss og kjøretid for bil er det beregnet
generalisert reisetid til noen aktuelle tettstedene i Finnmark.

Reise med båt fra
Nervei og videre med

kollektive
transportmidler

Reise med egen bil fra
Nervei og frem til

bestemmelsesstedet
Sted ca reisetid i hele timer  ca reisetid i hele timer
Mehamn 2,0 1,0
Kjøllefjord 4,5 1,0
Lebesby 12,0 1,0
Lakselv 14,0 2,5
Tanabru 26,0 2,0
Vadsø 24,5 3,5
Hammerfest 26,5 4,5
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Forskjell i reisetid til Mehamn og Kjøllefjord er kun 1 time, men inntil 5 timer forskjell
tur/retur når båt benyttes.
For reiser til andre steder fremkommer det tydelig hvilke transporthandikap befolkningen på
Nervei har. Skille i tid er stort og det er ikke mulig å reise tur/retur på dagen.
Mange reiser til og fra Nervei skjer til og fra RV 888 med terrengsykkel (ATV) om
sommeren og scooter om vinteren. At dette er svært belastende reiser, synes opplagt

6.3. Vei- og samferdselsplaner – politisk behandling

Vei til Nervei er ikke vurdert i statlige, fylkeskommunale eller kommunale
vei/samferdselsplaner. Ønske om vei har lenge vært et politisk tema i Gamvik kommune, i
fylkestinget og i Sametinget.  Etter et benkeforslag bevilget Finnmark Fylkesting 1 mill kr. til
vei til Nervei i sitt møte den 7-8 desember 2004. Det fremkommer ikke noe i vedtaket om
bruk av midlene. Disse midler benyttes til finansiering av det pågående planarbeidet.

6.4. Sammenligning med andre steder
Befolkningsutviklingen i Finnmark har hatt en nedgang på ca 4.5 % de siste 10 år. Gamvik
kommune har hatt en nedgang på over 20 % i samme periode. På Nervei har prosentvis
nedgang i antall fartøy og befolkning i denne perioden vært betydelig lavere enn for hele
kommunen. Politisk er det håp om at ny fiskeripolitikk, olje- og gassindustri, turisme og
befolkningstranformasjoner vil snu utviklinga.

De fleste steder i Finnmark har etter hvert fått bedre transporttilbud i takt med utbygging
av vei- og fergesamband. Nervei er i dag det eneste stedet på fastlandet i Finnmark med fast
bosetning og ikke vei.

6.5. Vurdering av et fremtidig transporttilbud i Nervei

Vei til Nervei kan i prinsippet løses i tre basisalternativer:

I felt helårs landbruks vei som
brøytes.

All gods- og persontransport kan utføres på land

1 felts sommervei, ingen brøyting All gods- og persontransport kan utføres på land
halve året

Primitiv 1 felts sommervei med
begrenset akseltrykk

All persontransport og lett godstransport kan utføres
på land halve året. Muligens med personrute med
minibuss i sommerhalvåret.

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og muligheten for å finansiere veien påvirkes i stor
grad av om veien gjør det mulig å redusere tilbudet i lokalrute 010.



Gamvik kommune
Reguleringsplan veiforbindelse Nervei – Reguleringsplan med KU

36

36

Alternativene for Tanaruten er fortsatt drift som i dag, opprettholdelse som vinterrute halve
året eller full nedleggelse.

Det er Finnmark fylkeskommunes vedtatte policy at det skal være rutebetjening av steder
med fast bosetting som gir en minstestandard mht. reisemulighet til og fra kommunesenter og
til nærmeste flyplass.
Denne er nedfelt i samferdselsplan for Finnmark (2006- 2009):

Det er ikke mulig for befolkningen på Nervei å reise til og fra mange steder i Finnmark i
løpet av 2 dager med kollektiv transport.

I vurderingen av et eventuelt redusert ruteopplegg eller innstilling av båtruten helt eller
delvis, må det tas hensyn til følgende kritiske forhold:

o Skoleskyss til og fra Nervei
o Betjening av Laggo og Langfjordnes
o Betjening av strekningen Smalfjord - Skjånes

Ved etablering av helårs vei med full bæreevne antar vi alt transportbehov mellom Nervei og
omverdenen vil bli dekket på veien. Skolebarna vil ikke kunne gå på skolen i Skjånes som i
dag, men må dra til skole i Lebesby kommune.

Laggo og Langfjordnes som blir stående uten rutegående tilbud hvis båtruten legges ned,
trenger en erstatning for Tanaruten dersom den legges ned eller reduserer betjeningen deler
av året.

Det bor ca 8 personer på Langfjordnes og 3 personer på Laggo og transportbehovet er
begrenset. Beboerne må ha regelmessig postgang, et reisetilbud i henhold til Finnmark
fylkeskommunes minstestandard, og mulighet for å få utført kommunale og andre tjenester.
Dette kan gjøres med utgangspunkt i en mindre båt enn dagens hurtigbåt som har sertifikat
for havstrekninger. noe som ikke er nødvendig for en lokal servicebåt i Langfjorden.

En båt som kan stasjoneres i Nervei og som stilles til rådighet som taxibåt og servicebåt for
befolkningen i disse stedene, kan løse denne oppgaven. En slik båt bør kunne frakte 15-20
passasjerer med bagasje. Vi ser for oss en ettskrogs båt i størrelsen 30-35 fot med hastighet
20-25 knop. Med tanke på at det blir forholdsvis få driftstimer på en slik båt i Langfjorden,
bør en slik båt kunne kjøpes brukt i markedet.

Vi har vært i kontakt med FFR for om mulig å få tilgang til referanser vedrørende kostnader
og trafikk i dagens rute i Tana. FFR har avvist å gi oss slik informasjon. Heller ikke
fylkeskommunen innehar dette.



Gamvik kommune
Reguleringsplan veiforbindelse Nervei – Reguleringsplan med KU

37

37

Vi har tilgang til en kalkulasjonsmodell som benyttes for båttransport i andre sammenhenger.
Bruken av modellen er ikke kvalitetssikret og det tas forbehold om at beregningene er usikre.
Våre beregninger gir likevel en indikasjon på størrelsesordenen av mulige innsparinger:

Løsningen med sommervei må antakelig suppleres med et snøgående, innebygget kjøretøy

for vintertransport på veitraséen, fordi skolebarna ellers måtte gå på én skole vår og høst og
en annen skole – i en annen kommune – om vinteren. Neppe en akseptabel løsning.

Vilkår for utvikling og fortsatt bosetting i kystområdene
Utvikling av et sted preges i stor grad av bosettings- og flyttemønstre. Det foregår en
dynamisk utvikling, hvor mange komplekse prosesser og mekanismer trekker i ulike
retninger

Det kreves grundig registreringer og analyser for å forstå denne utviklingen. Blant annet
vil flyttemotivundersøkelser gi informasjon om hvorfor folk med forskjellig bakgrunn og
status ønsker å flytte eller har flyttet.

Dette kan knyttet til arbeid, økonomi og utdanning; sosiale og kulturelle faktorer; familie
og bomiljø; fritidsaktiviteter og konsum, osv.

Samspillet mellom fysisk struktur, naturmiljø, stedets og sosiokulturelle og
sosioøkonomiske egenskaper er sentrale faktorer som skaper steder.

Det er flere av disse nevnte faktorene som sannsynligvis er sterke i Nervei og som kan
knyttes til den kjensgjerning at befolkningen har vært svært flinke til å samhandle om å få
løst mange oppgaver i bygda. Her kan blant annet nevnes landbruksvei, skolen, kai og
vannforsyning. Arbeidet med ny vei viser det samme.

Dette er kvaliteter som gjør at stedet er et godt sted å leve, men også et sted som er i stand
til å få til utvikling og fornying hvis rammebetingelsene er akseptable.

En gammel flåsete påstand om at vegutløsning til et sted kun fører til lettere atkomst for
flyttebilen, finnes det sjølsagt ingen empirisk dekning for å hevde

 Stedsforskning tilsier at de fleste yngre mennesker i dag, finner manglende veiforbindelse
som en viktig begrensende negativ faktor for å bo et sted.  Mobilitet og bevegelsesfrihet er
helt sentrale faktorer.

Løsningen med hurtigbåt om vinteren
og skyssbåt om sommeren gir en innsparing på ca. 1,4 mill.kr. per år.

Løsning med en skyssbåt i stedet for hurtigbåten hele året gir ca. 6,9
mill.kr. per år i innsparing.
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6.6. ”Krav” til løsning

De krav et transporttilbud til Nervei må oppfylle, for å kunne bidra til å sikre bosetning og
vekst, kan formuleres som en beskrivelse av transporttilbudet for eksempel i 2012:

Det er bygget ny veg med 4 meters kjørebane mellom Nerveidalen og Reinoksevann.
Normal kjøretid er 20 minutter

Det er høy regularitet og god sikkerhet på veien 8 måneder av året. I vintermånedene
kjøres det 2 daglige kolonner med brøytebil ved dårlig vær.

Det er daglig bussforbindelse (kombibuss) mellom Nervei og Mehamn med maks.
reisetid på 2 timer.

7.Naturmiljø

7.1. Feltarbeid
Notatet er basert på befaring i tidsrommet 2.6-5.6.2006. Været under befaringen var
varierende, og regn og tåke gjorde forholdene lite gunstige for fugleregistreringer 4.6.
Registreringene ble gjort i de ulike traseenes umiddelbare nærhet.

7.2. Vegetasjon
Utredningsområdet (vegalternativene) ligger i lav- og mellomalpin region.

Vegetasjonstypene som er registrert er stort sett fattige da det er lite kalkrik berggrunn i
området, og vegetasjonstypene og de registrerte arter synes å være vidt utbredte. Allikevel
kan det opptre ”oaser” med sjeldne, ofte kalkkrevende arter, på små arealer, men ingen slike
”oaser” er registrert. Da naturtypen kalkrike områder i fjell synes å mangle er ingen spesielt
viktige områder for biologisk mangfold (naturtyper) registrert.

Nerveidalen består av ei U-formet dal hvor Nerveielva renner ned mot sjøen. Ved
Njerevæjavzegæcci er det samløp mellom tre canyonbekkeløp og danner ei markert og
vakker formasjon i landskapet. Fattig bjørkeskog og fattigmyrer dominerer i bunn av dalen.
Nyserot utgjør et markant innslag i engbjørkeskogen ned langs elva og i fuktige sig for øvrig.
Tusenvis av individer av nyserot finnes i utredningsområdet. I Nerveidalen opptrer en del
vier, hovedsakelig sannsynligvis sølvvier og grønnvier, men vier opptrer i liten grad oppover
langs alternativene som er planlagt. Floraen langs veikanten ved Nervei er relativt artsrik, og
langt mer artsrik enn inne på selve platået. Lyngarter, tettegras, vanlig arve, flekkmarihand,
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perlevintergrønn, engsoleie, kongsspir, hvitbladtistel, fjellfiol, svarttopp, bjønnbrodd, rylikk
m.m.

Fattige heier og rabber dominerer de treløse arealene med lyngarter som fjellkrekling,
dvergbjørk, blålyng og blåbær som dominerende arter. Skogstjerne, skrubbær, bleikmyrklegg
og gullris og andre lite næringskrevende urter opptrer også i denne vegetasjonstypen. Disse
fattige heiene dominerer over store arealer og variasjonen er liten og antall urter er lite. Små
bestander av reinrose ble registrert på en lokalitet i utredningsområdet (NU 2609 3889), men
andre kalkrike følgearter ble ikke registrert. Reinrose opptrer sannsynligvis flere steder, men
veialternativene følger i liten grad slike rabber og Spesielt i de høyeste liggende delene av
utredningsområdet, ved Suolojav´ri, opptrer snøleier. Her er også innslag av blokkmark større
enn i de lavereliggende delene av området. I snøleiene, som hovedsakelig synes å være
fattige, opptrer arter som musøre, trefingerurt, fjellsyre, stivstarr, rypestarr etc. Dvergsoleie
ble også registrert. På oppfrysningstuer og lignende opptrer arter som moselyng og buefrytle.
Greplyng forekommer på rabber og heier.

Myrene i utredningsområdet er små og fattige flatmyrer eller små myrer i svakt hellende
terreng. Store myrkomplekser finnes ikke, heller ikke i tilknytning til de store vannene langs
alternativ 3. De små fattigmyrene er artsfattige med arter som torvmyrull, molte, slåttestarr,
rundstarr etc. Snømyrull opptrer enkelte steder. Langs små sig og mindre bekker opptrer også
myrlendt terreng.

7.3. Fugl
Myr- og våtmarksområder er de potensielt viktigste fugleområdene i området. Det er fravær
av store, sammenhengende myr- og våtmarksområder med vegetasjonsrike bredder. Store
vann forekommer kun Suolojav´ri, hvor de fleste ande- og vadefuglene ble registrert. I
Suolojav´ri ble tre haveller (364 vannet), to laksender og en storlom observert (354 vannet).
Både havelle og storlom er begge på rødlista, mer ikke uvanlige i denne delen av landet.
Tyvjo hekker også i dette området, og fjelljo blir også observert (lokale informanter). I
blokkmark nært disse vannene hekker også steinvender og heilo. To voksne smålommer ble
registrert i lite vann øst for Sukkertoppen, og arten hekker muligens her. Kobbelvannet,
Kjeksvannet og Sukkertoppvannet (141-182 moh) langs alternativ 1 er fattige, og andefugler
ble ikke registrert her. Snøugle skal ikke opptre i utredningsområdet, men skal hekke lenger
nord på Nordkinnhalvøya.

I bjørkeskog i Nerveidalen og bjørkeskog forøvrig opptrer typiske arter for landsdelen som
gjøk?, blåstrupe, rødvingetrost, gråtrost, løvsanger, bjørkefink og gråsisik etc.
Territoriehevdende ringtrost ble registrert i canyon til Nerveielva. Langs Nerveielva hekker
strandsnipe. Ved Sukkertoppen ble varslende fjellvåk registrert, og dette er en fast
hekkelokalitet for arten (lokale informanter). Fjellvåk ble registrert flere ganger under
befaringene. En kjent hekkelokalitet for fjellvåk er markert på viltkartet til Gamvik
kommune, men sannsynligvis hekker flere par. I blokkmark opptrer snøspurv vanlig, spesielt
langs alternativ 1. Steinskvett og heipiplerke er også vanlig forekommende arter, sistnevnte
mest tallrik. Fjellrype ble registrert enkelte steder.
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Fjellpryd (obs!)

Rabbevegetasjon: Greplyng-lav/moserabb (R1), Dvergbjørk-kreklingrabb (R2); litt lavere
nede enn R1, Reinrose-gras-lavrabb (R3), Grasrabb (R5) jeg er usikker om vi har denne;

Lesidevegetasjon: Best utviklet i LA, i MA mest rabber/snøleier. Øvre grense for LA er det
blåbær ikke lenger dominerer lesidevegetasjonen. Alpin røsslynghei (S1); neppe her da det
opptrer lite røsslyng; Blåbær-blålynghei og kreklinghei (S3); humid utforming da det er mye
krekling? Samt skrubbær; Fattig høystaude-eng og kratt (S6), utarmet variant av denne hvor
fjellfiol og gras-arter inngår?

Hvilke snøleier? Grassnøleie (T1), Fattig engsnøleie (T2), Musøre-snøleie (T3), Fattig
mosesnøleie (T5),

Hva med kalles fjellfiol-engene? Grasheier? En del sibirgrasløk ble også registrert på
tilsvarende enger, spesielt i lavereliggende deler av alternativ 1.

Fjellpryd (hvit!), fjellsmelle/greplyng rød, moselyng (hvit)

Finnmarksspesialiteter:

Rynkevier - kalk
Polarvier
Myrtevier – kalk
Setervier
Grassyre – rødlista, havstrender
Arver
Soleier
Fjellskrinneblom
Rublomer
Sildrefamilien
Dvergmjølke
Setermjølke
Hvitmjølke
Kildemjølke
Islandsk vintergrønn
Lapprose
Kantlyng
Dvergmaure
Fjellflokk
Til søtvierfamilien
Russegras – stor!
Finnmarkskveke

Svartaks – vær obs på den!
Vierstarr – lik blankstarr men med ru strå.
Blad ofte lengre enn stråene.
Rabbestarr – kalk.
Kluftstarr
Fjellstarr synes rypestarr og fjellstarr er
like.
Østerbottenstarr
Fjærestarr
Ishavsstarr
Hodestarr
Tvillingsiv
Trillingsiv – kalk
Frytlene en del å velge mellom
Seterfrytle
Myrfrytle
Buefrytle
Reinfrytle
Hengefrytle
Fjellarve? men litt lange begerblad
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8.Kulturminner

8.1. Mandat
Utredningsmandatet er beskrevet slik i fastsatt planprogram:

Aktuelle problemstillinger
Kjente automatisk fredete og nyere tids kulturminner, samt potensialet for funn av ukjente
automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og innenfor vei- og indirekte konsekvenser
av tiltaket for kulturminner og kulturmiljøer skal beskrives og vurderes. Det skal gjøres rede for
hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan unngås ved tilpassninger i
planen. Arbeidsmetode for utredning av kulturminner vil bli avklart i samarbeid med Samisk
kulturminneråd og Finnmark fylkeskommune (kulturetaten).

Intervjuundersøkelse for å synliggjøre den samiske historien skal inngå i dette deltema.
Deltemaet skal omfatte undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9

Behov for ytterligere utredning
Konsekvensene for kulturminner med vurdering av avbøtende tiltak skal utredes som del av
konsekvensutredningen.

8.2. Metode

Kjente automatiske fredete og nyere tids kulturminner er undersøkt i Riksantikvarens
database ”Askeladden” (http://askeladden.ra.no). Askeladden er fra og med februar 2004 den
offisielle databasen over alle fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge, i tillegg til
listeførte kirker. Askeladden eies og driftes av Riksantikvaren.
Kjente automatiske fredete og nyere tids kulturminner er undersøkt i NordAtlas
(www.nordatlas.no).

Finnmark fylkeskommene, areal- og kulturavdelinga, og Sametinget  gjennomført  primo juli
2006. en befaring av de aktuelle traséene etter kulturminnelovens § 9.

8.3. Utredningsområdet
Planområdet er gitt i planprogram vedtatt den 13. mars 2006. I planprogrammet heter det:
”Foreløpig avgrensning av planområdet er 10 m. til hver side av foreslått senterlinja. Dette
antas også å dekke 1 m. utenfor skjæringstopp/fyllingsfot er og fyllinger. Eksisterende
landbruksvei opp dalen fra Nervei, inngår også i planområdet.

Ved Rv 888 er planen gitt en avgrensning som sikrer god kryssutforming samt areal til
parkering og evt. garasjer og varmestue for befolkningen på Nervei.”

http://askeladden.ra.no).
http://www.nordatlas.no).
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Utredningsområdet for denne utredningen tilsvarer planområdet som definert i
planprogrammet.

8.4. Kulturminner i området

8.4.1. Registrerte kulturminner
I henhold til Askeladden er de eneste registrete automatisk fredete kulturminner langs de 2
alternative traséene 5 lokaliteter nederst i Nerveidalen, der 4 av disse er i selve bygda Nervei.
Disse er vist i Feil! Fant ikke referansekilden..  Disse er alle registrert i 1984.

Lokalitet 1 i Sommerheimdalen er en fangstlokalitet bestående av 6 fangstgroper. Denne
lokaliteten ligger 370-380 meter fra planlagt vei. Lokalitet 2 ligger mellom ekststerende vei
og elva, ca. 380 m fra elvemunningen. Lokaliteten består av 2 hustufter. Lokalitet 3 ligger
ved eksisterende grusvei i bygda, ca. 100 m fra sjøen. Lokalitet 4 består av en gravhaug,
trolig fra steinalderen. Lokalitet 5 består av 1 hustuft, ca. 20-30 m fra sjøen.

I Langfjordnesområdet lenger ut i fjorden er det registrert over 20 kulturminner og i
Langfjordbotn er det over 10 registrerte kulturminner.

I henhold til NordAtlas er det ingen SEFRAK registrerte bygninger som er vedtaksfredet i
planområdet. Det er heller ingen fredete bygninger, fredet kulturmiljø og Ingen områder som
er nasjonalt eller regionalt viktige landskapsområder.
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8.4.2. Finnmark fylkeskommunes og Sametingets befaring sommeren 2006

I befarings Finnmark fylkeskommune og Sametinget gjennomførte primo juli 2006 ble det
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner langs traséalternativ 1, men flere varder
ble observert. Disse er ikke automatisk fredet, men bør få stå siden de vitner om ferdsel i
området i tidligere tider. Langs traséalternativ 3 ble det registrert 4 kulturminner, to varder, et
skyteskjul og et ildsted. Disse er automatisk fredet etter lov om kulturminner av 1978, § 4.
Ingen av de registrerte kulturminnene kommer i direkte konflikt med traséen slik det er
planlagt i dag. Skulle planene endres må ny befaring vurderes. Finnmark fylkeskommune
anser undersøkelsesplikten i henhold til lov om kulturminner av 1978. § 9, å være ivaretatt.
(se skriv av 15.8.06)

8.4.3. Bygdefolks kjennskap til kulturminner og deres samiske historie

Det er foretatt samtaler/intervju med 10 innbyggere på Nervei om de kjenner til uregisterte
kulturminner og andre forhold som kan synliggjøre den samiske historien

I følge bygdefolk på Nervei har de lite kjennskap til kulturminner i området, og om disse
tidligere er registrert. De opplyses kun om de hustufter som ligger ved nederste deler av elva.
Disse er registrert som kulturminne i Askeladden.

8.5. Konsekvenser av planlagt tiltak
Det er ikke grunn til å gjøre tiltak for å sikre de registerte kulturminner langs trasealternativ
3. Det antas at det ikke finnes mange kulturminner i planområdene. En liten økning i ferdsel
som følge av veien, tilsier derfor ikke at spesielle tiltak må iverksettes.

8.6. 0-alternativet
0-alternativet omfatter fortsatt bruk av eksisterende kjørespor

8.7. Avbøtende tiltak

Ingen avbøtende tiltak foreslås.
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9.Risiko og sårbarhetsanalyse  (ROS)

Det skal tas nødvendige risikohensyn i alle planprosesser jf . PBL § 25 og § 68.  Dette
hensynet skal ivaretas så tidlig som mulig i planarbeidet. Etter endringene i PBL av 1.1.2004,
skal også høringsinstansene ta sine forbehold på tidligste stadium.

For veibygging til Nervei er det primært ras og flom som er blitt vurdert å være de
viktigste forhold å fokusere på.

I arbeidet med plassering av de to alternative vegtraseene har disse forhold vært sentrale.

Det foreligger ikke noen systematisk og grundig registreringer av ras og flomfare i
planområdene som kan benyttes i planarbeidet.

Befolkningen på Nervei har lange tradisjoner med å ferdes i disse områdene. Det har
derfor vært sentralt å utnytte den kompetansen de besitter. Bygdefolket har sjøl drøftet og
fått frem all tilgjengelig kompetanse de besitter om disse forhold og de mest kjente og
erfarne har deltatt på befaringene.

Trasealternativ 1

Nervei folket har brukt denne trase veldig mye gjennom mange år og kjenner ikke til
situasjoner der det gått jord/stein eller snøras langs denne traseen. Imidlertid  er det
relativt bratt i noen partier og dersom en vei blir brøytet med snøfreser her, kan
temperatur, nedbør og  vind under særlige situasjoner føre til snøras.

Langs denne er det mye vannføring, det er derfor svært viktig å foreta nøye beregninger
av vassføring som grunnlag for dimensjonering og plassering av vegkropp, stikkrenner og
bruer.
Forhold knyttet til farer ved utforkjøring forutsettes å bli ivaretatt ved å følge almen
aksepterte prinsippet for vegprosjektering.

Trasealternativ 3

Langs denne traseene anses det heller ikke å være områder der det er fare for
jord/steinras. Ved vinterbefaringen vinteren 2006 (se egen rapport) ble det særlig fokusert
på fare for snøras.  Langs et mindre parti ved Sukkertoppen er det relativt bratt. Selv om
ingen kjenner til at det har gått ras her har man har valgt å legge veien noe ut her pga.

Langs traseen for øvrig er det ikke kjent at det har gått ras. Det ligger heller ikke noe bratt
terreng inn mot traseen. Under vinterbefaringen ble det også målt snødybder og traseen er
delvis lagt til områder med minst snø.

Langs denne trassen er noe kompliserte flomforhold i elva ned mot Reinoksevannet som
det ”løses” ved kryssing. Ellers gjelder de samme forhold med hensyn beregning og
dimensjonering av stikkledning og vegkropp ved kryssing av bekker og våte partier.
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10. Reguleringsbestemmelser

10.1. Reguleringsplan for trasealternativ 1

VEG FRA RV 888 VED NIKLASDALEN  TIL NERVEI I GAMVIK
KOMMUNE

OMFATTER EIENDOMMENE GNR 1, BNR 1, FNR xx  TILHØRENDE
FINNMARKSEIENDOMMEN

Saksbehandling:

Varsel om oppstart….

Planutvalget
..................

Off. ettersyn
...................

Planutvalget.................
.

Vedtatt i
kommunestyret

§ 1 GENERELT

Disse bestemmelser gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på plankartene.
Reguleringsplanen består av 3 plankart merket:

Bestemmelsene er sist revidert: xx  , Plankartet er sist revidert: xxxx

Plankartene viser hele vegtraseen fra RV 888 fra Reinoksevann. Innenfor planområdet
skal arealene disponeres til følgende formål, overensstemmende med plan- og
bygningslovens § 25, 1 ledd nr 3:

Offentlig trafikkområde - kjøreveg,  regform 310
Annen veggrunn regform 319

Plan av 22.01.2007,  Plankart 1 til 3    Målestokk 1:7500

Vei til Nervei, trasealternativ I   kart 1-4
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Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelser er:

Å etablere grunnlag for bygging av vei til Nervei

Å sikre en landskapsmessig, miljømessig og sikkerhetsmessig god vei

§ 2 FELLES BESTEMMELSER

Anleggene skal opparbeides med den inndeling av de respektive formål som er vist på
planen.

Alle offentlige veger skal opprettholde sin nåværende status.

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Vegskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.
Eksisterende vegetasjon og større trær må i størst mulig utstrekning bevares.

Anleggsarbeidene skal  gjennomføres på grunnlag av utarbeidet byggeplaner.

Det stilles følgende krav til byggeplan:

Skal utformes i digital terrengmodell og skal være detaljert iht gjeldene normer for
vegbygging.  Utarbeidet grunnlagsmateriale for reguleringsplanen skal danne grunnlag
for utarbeidelse av byggeplan

Skal vise forslag til beplantning og landskapsforming,

Vise forslag til løsning av bortledning av overvann med beregninger og dimensjoner og
aktuelle tiltak og plassering av dammer/kamre for sedimentering Ved behov må det
etableres midlertidige fangdammer i anleggsperioden for å unngå økt partikkelførsel til
vassdragene. Midlertidige trafikkområder skal også om nødvendig utformes med
oppsamlingsmuligheter for forurensende stoffer

Detaljprosjektering av større elv og bekkekryssinger

Byggeplaner skal danne grunnlaget for søknad om byggetillatelse. Denne skal fremlegges
statlig/ regional miljøvernmyndighet til drøfting.

§ 3  OMRÅDE FOR OFFENTLIGE TRAFIKKFORMÅL

Planen viser senterlinje, skulderkant, skjæring og fyllingsareal. Området for kjøreveg
reguleres en kjørebanebredde på 3 m, skuldre på 0,5 m  og nødvendig breddeutvidelser.
Veienes kurvatur og bredde fremgår av planen..

Justeringer kan foretas i forbindelse med prosjektering av de tekniske anleggene. Basis
skal være norm for helårs landbruksvei Det etableres møte- og parkeringsplasser der dette
best kan tilpasses terrenget.
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Området for annen veigrunn er regulert ut til 25 m fra senterlinje. I dette område  kan det
tas ut masser for vegkropp. Terrenget skal i etterkant formes slik at uttakene slakes ut og
tilpasses omkringliggende terreng. Uttakene skal etter istandsetting harmonere med det
omkringliggende landskap. Istandsatte skråninger skal ikke være brattere enn 1:2.

skal det anlegges veg med grøfter og skråninger som vist på planen.

Avkjørsler fra offentlig vei skal utformes i samsvar med gjeldene vegnormer.

Gamvik    xx.xx.2007

Revidert  XX.XX.XX
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10.2. Reguleringsplan for  trasealternativ 3

VEG FRA RV 888 VED REINOKSEVANN TIL NERVEI I GAMVIK
KOMMUNE

OMFATTER EIENDOMMENE GNR 1, BNR 1, FNR xx  TILHØRENDE
FINNMARKSEIENDOMMEN

Saksbehandling:
Varsel om oppstart….
Planutvalget
..................
Off. ettersyn
...................
Planutvalget.................
.
Vedtatt i
kommunestyret

§ 1 GENERELT

Disse bestemmelser gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på
plankartene.
Reguleringsplanen består av 3 plankart merket:

Bestemmelsene er sist revidert: xx  , Plankartet er sist revidert: xxxx

Plankartene viser hele vegtraseen fra RV 888 fra Reinoksevann. Innenfor planområdet
skal arealene disponeres til følgende formål, overensstemmende med plan- og
bygningslovens § 25, 1 ledd nr 3:

Plan av 22.01.2007,  Plankart 1 til 3    Målestokk 1:7500

Vei til Nervei, trasealternativ III   kart 1-4
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Offentlig trafikkområde - kjøreveg,  regform 310
Annen veggrunn regform 319

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelser er:

Å etablere grunnlag for bygging av vei til Nervei

Å sikre en landskapsmessig, miljømessig og sikkerhetsmessig god vei

§ 2 FELLES BESTEMMELSER

Anleggene skal opparbeides med den inndeling av de respektive formål som er vist på
planen.

Alle offentlige veger skal opprettholde sin nåværende status.

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Vegskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.
Eksisterende vegetasjon og større trær må i størst mulig utstrekning bevares.

Anleggsarbeidene skal  gjennomføres på grunnlag av utarbeidet byggeplaner.

Det stilles følgende krav til byggeplan:

Skal utformes i digital terrengmodell og skal være detaljert iht gjeldene normer
for vegbygging.  Utarbeidet grunnlagsmateriale for reguleringsplanen skal danne
grunnlag for utarbeidelse av byggeplan

Skal vise forslag til beplantning og landskapsforming,

Vise forslag til løsning av bortledning av overvann med beregninger og
dimensjoner og aktuelle tiltak og plassering av dammer/kamre for sedimentering
Ved behov må det etableres midlertidige fangdammer i anleggsperioden for å
unngå økt partikkelførsel til vassdragene. Midlertidige trafikkområder skal også
om nødvendig utformes med oppsamlingsmuligheter for forurensende stoffer

Detaljprosjektering av større elv og bekkekryssinger

Byggeplaner skal danne grunnlaget for søknad om byggetillatelse. Denne skal fremlegges
statlig/ regional miljøvernmyndighet til drøfting.
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§ 3  OMRÅDE FOR OFFENTLIGE TRAFIKKFORMÅL

I området skal det anlegges veg med grøfter og skråninger som vist på planen.
Veienes kurvatur og bredde fremgår av planen. Planen viser senterlinje,
skulderkant, sideareal og høyde.

Kjørebanebredden er regulert til 3 m og 0,5 m skulder.  Justeringer kan foretas i
 forbindelse med prosjektering av de tekniske anleggene. Basis skal være norm
for helårs landbruksvei
Det etableres møte- og parkeringsplasser der dette best kan tilpasses terrenget.

I område for annen veigrunn kan det tas ut masser for vegkropp. Terrenget skal i etterkant
formes slik at uttakene slakes ut og tilpasses omkringliggende terreng. Uttakene skal etter
istandsetting harmonere med det omkringliggende landskap. Istandsatte skråninger skal
ikke være brattere enn 1:2.

Avkjørsler fra offentlig vei skal utformes i samsvar med gjeldene vegnormer.

Gamvik    xx.xx.2007

Revidert  XX.XX.XX


