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Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land 

Innledning 
I Troms og Finnmark er tre analyseområder i forslaget til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» utpekt 
som aktuelle for vindkraft. Ett av disse er gitt hovedprioritet (Porsangerhalvøya, analyseområde 40), 
mens de to andre er del av totalt åtte områder nasjonalt som har status som «nesten-områder» i 
rammen. De to sistnevnte ligger hhv. på grensen mellom Troms og Finnmark (analyseområde 38) og i 
Midt- og Øst-Finnmark (Børselvfjellet-Nordkinnhalvøya-Varangerhalvøya, analyseområde 41 og 42).  

De åtte områdene som nesten ble utpekt, hvorav to områder i Troms/Finnmark, har en noe uklar status i 
rammen. I høringsforslaget skriver NVE om disse «nesten-områdene» at de vil «synliggjøre hvilke 
områder vi anbefaler å peke ut dersom det er ønskelig å øke omfanget av områder eller eventuelt å bytte 
ut enkelte områder». Da disse områdene fortsatt må anses som aktuelle for vindkraft, vil vi også 
kommentere de to som ligger i Troms/Finnmark.  

Fylkesmannen støtter de eksklusjoner som allerede er foretatt i forslag til Nasjonal ramme for 
vindkraft. Disse vil derfor ikke kommenteres ytterligere.  

Oppsummering 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utredet den nasjonale rammen med hensyn til reindrift, 
naturmangfold og klima/forsyningssikkerhet. Her følger en kort oppsummering: 
 

1. Eksklusjon av hensyn til reindrift 
Om vekting av interesser 
Utpeking av de mest egnede områder synes å være basert på skjønn da NVE vurderer at de “mest 
egnede” ikke er blant de mest kontfliktfylte, og at NVE mener å ha eksludert de aller viktigste 
områderne. Fylkesmannen er ikke enig i hvordan reindriftinteressene er vektet i forhold til andre 
interesser som naturvern og friluftsliv. Fylkesmannen mener at det er lagt lite vekt på Norges 
folkerettsligeforpliktelsene til å ivareta reindriftens beitearealer når NVE har utpekt store deler av 
reindriftsarealet i Vest-Finnmark til vindmølleformål. Dette vil berøre næringsvirksomheten og dermed 
inntekstgrunnlaget til nesten 800 personer. 

Om metoden 
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark støtter uttalelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag når det gjelder 
metode: 
Med bakgrunn i ulik kvalitet og oppdateringsfrekvens på reindriftskartene, ble ikke disse brukt i en hard 
eksklusjon. Man ble enige om at fylkesmannsembetene med forvaltningsansvar for reindrift skulle gjøre 
en vurdering mht. analyseområdene. Analysene ble gjort med utgangspunkt i Statens vegvesens 
Håndbok V 712 Konsekvensanalyser 2018, som vi mener er en vel utprøvd og god metode. Dessverre ble 
det altfor liten tid til involvering og samarbeid med reindrifta i denne prosessen, noe som er svært 
beklagelig da erfaringsbasert kunnskap må være en viktig del av slike vurderinger. Særverdiområder, 
minimumsbeiter og den totale inngrepssituasjonen i hvert enkelt reinbeitedistrikt ble vektlagt og vurdert i 
et føre-var-perspektiv. 

Denne prosessen startet også i en periode hvor reindriften i Finnmark er opptatt med kalvemerking og 
slakting. Flytting av flokkene fra høstbeiteområdene til vinterbeite er tidskrevende, det er mulig dette er 
årsaken til at uttalelsen fra enkelte reinbeitedistrikt uteble.  

Oppsummering og konklusjon 

For utpekt omårde 44 for Finnmark er følgende distrikter berørt: 
Reinbeitedistrikt 16-Karajok vest, reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark 19-Sallan/Sørøya, 20-Fálá, 21-
Gearretnjárga, 22-Fiettar ja 24B- Nuorta-Sievju/ Østre Seiland.  Vi viser også til område 57.1 innenfor 
Øst-Finnmark reinbeiteområde og 57.2 innenfor Vest-Finnmark reinbeiteområde. Dette er områder som 
nesten ble utpekt.  

 

Til venstre: NVE kartutsnitt med utpekte områder og nesten utpekte områder.  

Til høyre: Innenfor disse områdene er det sentrale reinbeitedistrikter som berøres, over 100 000 rein 
(Vest-Finnmark/VF) ca 58000 rein, Øst-Finnmark 70000 rein) og mellom 1000-1500 personer. 

Utpekte område i Finnmark, 5 distrikter i VF - Østre sone i VF reinbeiteområde  – distrikter 19-24B og 
distrikt 16 i Karasjok Vest i Øst-Finnmark/ØF (9 sommersiidaer, 5 av siidaene blir direkte berørt). I nesten 
utpekte områder berøres 15 distrikter, hhv 9 i VF og 6 ØF. 

 

Fylkesmannen har kommet frem til følgende konsekvenser av en eventuell utbygging: 

1. Unnvikelse av rein i forbindelse med forstyrrelser og inngrep, tap av flytteleier og 
oppsamlingsområder, beite-, kalvingsområder, parringsområder, sentrale luftingsområder gir 
negativ effekt på produksjon og lønnsomhet.  

2. Samlet belastning på gjenværende arealer blir stort i hele regionen.  
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3. Domino-effekter på andre siidaer som følge av forskyvninger i reinens arealbruk, gir hyppigere 
sammenblandinger med andre reinflokker og merarbeid -denne effekten er kjent fra tidligere 
utbygginger. Her er områdene sammenhengende, dominoeffekten medføre ulemper og 
merarbeid for næringen over et svært stort område. 

4. Tap av arealer, endringer i tradisjonell driftsmåte og historisk bruk av beiteområdene. Norge er 
folkerettslig forpliktet til å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur og 
næringsutøvelse, herunder beitegrunnlaget for samisk reindrift.  

 
Det er videre sannsynlig at reinen vil unngå eller redusere bruken av gjenstående beiter i og ved 
vindkraftverket, som følge av inngrep, forstyrrelser og økt menneskelig aktivitet i området.   
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurderer derfor at etablering av vindkraft i disse områdene ikke er 
forenlig med reindriftsfaglige vurderinger, nasjonal lovgivning og Norges internasjonale forpliktelser. 
Vi kan derfor ikke tilrå utbygging i de nevnte områdene. 

 

2. Eksklusjon av hensyn til naturmangfold 
 

Paradokset knyttet til utvelgelsen av egnede områder for vindkraft 
Det er ikke gjennomført nykartlegging av miljøverdier ved utarbeidelse av rammen. Ser man hen til 
registreringer i offentlige databaser, vil områder med lav kartleggingsgrad kunne fremstå som mindre 
konfliktfylte med hensyn til miljøverdier enn bedre kartlagte områder. Dette trenger ikke å være tilfellet, 
og fremstår som et paradoks ved utvelgelsen – og eksklusjonen – av områder i rammen. Vi forventer 
derfor at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 legges til grunn i det videre arbeidet med den 
nasjonale rammen for vindkraft. 

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag 
Det må presiseres at kunnskapsgrunnlaget vedrørende naturmangfold i samtlige av de vurderte 
områdene må anses som svært mangelfullt. Dette grunnet lav kartleggingsgrad.  

Fylkesmannen har ikke godt nok kunnskapsgrunnlag til å peke på områder hvor konfliktnivået med 
miljøhensyn vil være akseptable. Vi vil imidlertid vise til noen av de funksjonene de utpekte områdene 
har.  

Der vi har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til det, vil vi anbefale ytterligere eksklusjoner innad i de 
prioriterte områdene. 

Område 1: Finnmark Vest (analyseområde 40) – Porsangerhalvøya 

Nordre Seiland må sees i sammenheng med Seiland nasjonalpark. Vindkraftutbygging her vil etter vår 
vurdering forringe verneverdier i nasjonalparken, herunder spesielt negativ påvirkning for landskap, 
friluftsliv og naturmangfold. Vindkraft vil også kunne få negative konsekvenser for krykkje (EN) i 
Eidvågen naturreservat på nordre Seiland. Hele øya Seiland preges av lav grad av tekniske inngrep, noe 
som er en del av grunnlaget for vernet av nasjonalparken. Etter vår vurdering er vindkraftutbygging på 
nordre Seiland ikke forenelig med vernet hverken av Seiland nasjonalpark eller Eidvågen naturreservat.  

Fylkesmannen tilrår derfor eksklusjon av hele nordre Seiland. 
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Rød skravur viser forslag til eksklusjonsområde. Dette innebefatter hele nordre Seiland. 

Område 2: Grenseområde Troms/Finnmark (analyseområde 38) 
Store deler av det opprinnelige analyseområde 38 er ekskludert for å ivareta hensyn til naturmangfold 
og kulturminner. Resterende analyseområde er ikke pekt ut som egnet for vindkraft av hensyn til 
reindrift og lite ledig nettkapasitet. 

Resterende områder som i forslag til ramme ennå ikke er ekskludert består etter vår vurdering av a) 
områder rundt verneområder som vil kunne få negativ påvirkning på verneverdiene innenfor 
vernegrensene, b) viktige hekke/yngle- og funksjonsområder for truede- og sårbare arter, herunder bl.a. 
fjellrev (CR), jerv (EN), gaupe (EN), snøugle (EN), jaktfalk (NT), hønsehauk (NT), kongeørn (LC), havørn 
(LC), c) friluftslivsområder kartlagt som svært viktige og viktige jf. Veileder M98-2013 og d) store, 
sammenhengende områder med urørt preg som i kraft av sin størrelse og uberørthet har høy verdi for 
ovenfor nevnte arter og for friluftslivet. 

Fylkesmannen tilrår derfor eksklusjon av hele analyseområde 38 – Grensen mellom Troms og 
Finnmark. 
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Rød skravur viser tilrådning til eksklusjon innen analyseområde 38 (gul strek). Grønne områder viser 
naturvernområder som allerede er ekskludert langs vernegrensen. 

 

Område 3: Midt- og Øst-Finnmark (analyseområde 41 og 42): Børselvfjellet-Nordkinnhalvøya-
Varangerhalvøya 
 
Store, sammenhengende områder med urørt preg på Børselvfjellet, Nordkinnhalvøya og 
Varangerhalvøya er ennå ikke ekskludert. Disse har i kraft av sin størrelse og uberørthet stor verdi for 
naturmangfold og friluftsliv.  

Slike områder bør holdes fri for vindkraft.  
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Fylkesmannen tilrår eksklusjon av de røde, skraverte områdene (Sværholthalvøya/Børselvfjellet i vest og 
Austertana i øst) 

 

1 Sværholthalvøya/Børselvfjellet  

Sværholthalvøya og Børselvfjellet danner en halvøy med svært liten grad av menneskelig påvirkning. 
Halvøya er i så måte spesiell i nasjonal sammenheng, og er del av et stort, sammenhengende 
villmarksområde som strekker seg fra Laksefjordvidda i øst til Gaisanne i vest. Børselvfjellet er 
funksjonsområde for bla. fjellrev (CR) og snøugle (EN). Dette området er imidlertid ikke ekskludert i 
høringsforslaget. 

Vi ber om at Børselvfjellet sees i sammenheng med Sværholthalvøya og tilrår eksklusjon av hele 
halvøya. 

 

2 Austertana 

I Austertana, Tana kommune, er et område med stor verdi for naturmangfoldet ikke ekskludert i 
høringsforslaget. Dette er et leveområde for snøugle (EN), fjellrev (CR), dverggås (CR) og sædgås (VU). 
Dette er også et overflygningsområde for dverggås, sædgås og andre trekkfugler. Disse trekker både fra 
Varangerbotn til Tanamunningen og fra vestre del av Varangerhalvøya nasjonalpark til Tanamunningen. 
Ved slike lokale forflytninger vil vindmøller utgjøre en direkte mortalitetsrisiko. Områdene langs 
Tanavassdraget og i indre del av Tanafjorden er kartlagt som svært viktige og viktige friluftsområder. 
Tilstedeværelsen av ovenfor nevnte arter er et viktig grunnlag for vernet av Varangerhalvøya 
nasjonalpark.  

Fylkesmannen tilrår derfor eksklusjon av områdene sør- og øst for Fv 890 i Austertana, Tana 
kommune.   
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3. Klimahensyn og forsyningssikkerhet 
Et viktig oppdrag Fylkesmannen har er å være en samordner og pådriver for samfunnssikkerheten og 
beredskapen i Finnmark. Meldingen vi fikk 29. mars 2019 om at Statnett viderefører 420 kV kraftledning 
fra Skaidi og østover til Varangerbotn var derfor svært gode nyheter. Dagens tilstand og kapasitet i 
overføringsnettet, samt med avhengigheten av fra Russland og Finland, har før denne avgjørelsen ble 
fattet medført bekymring hos Fylkesmannen for forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark. 

Øst-Finnmark er ikke valgt ut i Nasjonal ramme for vindkraft på land, men omtales som et område som 
nesten ble utpekt. I kapittel 57 I Øst-Finnmark, står det at «Området har de aller beste 
produksjonsforholdene i Norge, samtidig som det per i dag ikke er nettkapasitet til å bygge 
vindkraftverk».  

Høringen til Nasjonal ramme for vindkraft på land ble lagt ut 1.mars 2019, omtrent samtidig med at 
Statnett presenterte meldingen om at de viderefører 420 kV kraftledningen til Varangerbotn og øker 
nettkapasiteten, også i Øst-Finnmark.  

Dersom den manglende overføringskapasiteten er hovedårsak til at Øst-Finnmark ikke ble utvalgt, bør 
man i det videre arbeidet vurdere dette området på nytt, i lys av opplysningene om at Statnett vil 
oppgradere nettkapasiteten. Så kan man veie de positive og negative konsekvensene av en 
vindkraftutbygging med dette som utgangspunkt. 

En positiv effekt er at muligheten for vindkraftproduksjon i Øst-Finnmark kan være en pådriver til 
gjennomføringen av nødvendig oppgradering i overføringsnettet.  

Fylkesmannens har i oppdrag å «gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima- og 
miljøhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptutvalg-utredninger». Vindkraft er et 
eksempel på klimavennlig energiproduksjon, som må produseres der naturen legger til rette for det.  

 

 

Med hilsen 
 
Elisabeth Vik Aspaker 

 
 
 
 

 
 
Evy Jørgensen  
 

   
fylkesmann                 Assisterende miljødirektør   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

Vedlegg: 

1. Vurdering med hensyn til reindrift 
2. Vurdering av naturmangfold 
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Vedlegg 1 
Vurdering med hensyn til reindrift 

Nedenfor følger betrakting omkring kunnskapsgrunnlaget, temaene reindrift og samisk kultur og 
folkerett. Disse betraktningene gjelder generelt for områdene som berører reindrift i 
forvaltningsområder Troms og Finnmark.  

Samisk reindrift og folkerett 

Den samiske befolkningen har status som urfolk i Norge og samisk reindrift er sentral for bevaring og 
utvikling av samisk kultur, samfunnsliv og språk. Norge har gjennom internasjonalt og nasjonalt lovverk 
forpliktet seg til å ivareta den samiske befolkning.  I Norge dekker det samiske reinbeiteområdet ca. 40 % 
av landarealet. Øvre reintall for reindriften i Norge er på 211 550 rein, nesten 75% av rein tilhører 
reindriften i Finnmark.   
 
Dette skriver NVE i rapport 15/2019 Det folkerettslige vernet av samiske interesser i 
konsesjonsbehandling: “Samisk kulturutøvelse, og med samisk reindrift som en bærer av samisk kultur, 
har et særlig vern etter norsk rett og folkerett. NVE er et statlig organ og skal overholde statens 
folkerettslige forpliktelser gjennom våre vedtak i tillegg til de krav som følger av intern rett” 
 
Det er i dag enighet om at forutsetningen for ivaretakelse og utvikling av reindriftens språk og kultur, 
ligger i opprettholdelse av en økonomisk- og økologisk bærekraftig reindriftsnæring. Det rettslige vernet 
for den samiske befolkningen og reindriftsnæringen, er de forpliktelser som følger av bl.a. Grunnloven 
§108, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (artikkel 27) og ILO- konvensjonen nr. 169 om 
urfolks rettigheter. Jf. reindriftsloven §1  
 

FMTF viser her til NVEs egen rapport om samiske rettigheter i konsesjonsbehandling, rapport nr. 
15/2019. Problemstillingen i denne sammenhengen, er hvorvidt ytterligere inngrep i reindriftsområdene 
vil frata enkeltutøvere muligheten til å opprettholde den tradisjonelle driftsformen, og slik være et 
hinder for økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag om generell 
kunnskaps grunnet, jfr sak 2019/4883. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er enig med FMTL’s 
betraktning om kunnskapsgrunnlaget og siterer deler av uttalelsen i det følgende: 
 
 «Generelt om kunnskapsgrunnlaget  
NVE påpeker at forskningen på virkningen av vindkraft (utbygging og drift), spriker i konklusjonene om 
hvorvidt det har negative konsekvenser på reindrift og eventuelt betydningen av disse. NVE mener også det 
er behov for ny og mer kunnskap, samtidig som de mener grunnlaget er godt nok (NRV s. 34). Dette i seg 
selv bør være nok til å unnta alle områder som brukes av reindrift.  
 
FMTL er svært enig med NVE om at det er behov for mer kunnskap, og at tilgjengelig kunnskap kan gi 
grunnlag for konklusjon/ beslutning. FMTL er imidlertid ikke enig i slutningene og vurderingene av allerede 
tilgjengelig kunnskap. Vi er kritisk til at det ikke ser ut til å være gjort en differensiert vektlegging av den 
forskning som er tilgjengelig, med blikk for dens egnethet/relevans opp mot de foreslåtte områder for ny 
vindkraftutbygging. Enkelte av de forskningsprosjekter som er gjort, konkluderer med, at vindturbinenes 
fysiske tilstedeværelse i driftsfasen tilsynelatende ikke endrer reinens beitebruk. Det finnes imidlertid andre 
prosjekter som gir klare signaler om at vindkraft til dels har sterk betydning med tanke på beiteutnyttelse/ 
unnvikelse. Heri ligger de sprikende konklusjoner som det pekes på. FMTL mener man må vurdere 
relevansen av de enkelte rapportene opp imot de utpekte områdene (jf. Vindval: Rapport 6799, mars 
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2018), noe som ikke fremkommer i NRV. Noe av den forskningen som er lagt til grunn i NRV, er utført 
under rammebetingelser og situasjoner som gjør dem uegnet som kunnskapsgrunnlag for vurdering av 
områdene 45, 46, 47 og 56 (og 57.6).  
Forskning utført på øyer/ halvøyer, og på rein i innhegning der det er få eller ingen alternative arealer for 
reinen, må vektes betydelig ned eller helt vekk. Det er heller ikke tillitsskapende at det statistisk fremholdes 
at rein også beiter like under vindturbiner, når disse er plassert på halvøyer på de eneste tilgjengelige 
luftingsområder for reinen (Kjøllefjord 2014 og Fakken 2014). Det resultatet i slike tilfeller tyder på, er at 
reinen prioriterer beiter med mindre insekter og/eller steder det er muligheter for lufting/kjøling. Et annet 
eksempel på forskningsresultater som FMTL mener må vektes ned, er forskningen fra Vikna, og på rein i 
innhegning (Vikna 2004). At denne reinen beiter nært inntil vindkraftturbinene, fremstår ikke relevant for 
vurdering av egnethet for vindkraftanlegg i høyereliggende innlandsområder.  
 
Av nyere forskning vil vi nevne Skarin et al 2018: Out of sight of wind turbines - Reindeer response to 
windfarms in operation. Denne er gjort med GPS overvåkning før, under og etter utbygging, og viser en økt 
beitebruk 5 km unna på 79% av driftsfasen etter utbygging. Her fremstår støy og visuell effekt som særlig 
vesentlig for beiteunnvikelse hos rein.  
 
Fylkesmannen legger ellers vekt på tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap, i tråd med retningslinjer og 
regler (Naturmangfoldloven §8, 2. ledd). Herunder kommer reindriftsutøveres erfaring og uttalelser (jf. 
Nellemann 2017, intervjuer fra Fosen), sammenlignbare studier (annet hjortevilt som caribou, o.a.), 
rasjonalitet og logikk. Det er i dag anerkjent, at forskningsbasert kunnskap der det statistiske tallmaterialet 
er begrenset og ikke i samsvar med tilgjengelig erfaringsbasert kunnskap og rasjonell logikk, må analyseres 
og vurderes for å finne tallenes rette valør. FMTL er derfor kritisk til at NVE mener våre innspill til 
analyseområdene som ble vurdert tidligere i prosessen, er lite konsistent med foreliggende 
forskningsresultater/ kunnskapsgrunnlag. Vi er overrasket over at NVE ikke legger mye mer vekt på 
innspillene ved utvelgelse av de mest egnede områdene for utbygging.  
 
Større og høyere turbiner  
Kunnskapsgrunnlaget i NRV mangler å ta i betraktning den endringen som har skjedd med de fysiske 
proporsjoner ved de vindturbiner som ble bygget for 10-15 år siden, og de som nå og i tiden fremover skal 
bygges. Det er stor forskjell på visuell virkning, støy, omfang av infrastruktur og inngrep i landskapet på 
tidligere oppsatte og fremtidige vindkraftanlegg. Det betyr at kunnskapsgrunnlaget som tidligere forskning 
er bygget på, i denne sammenheng blir misvisende. Det er rimelig og nødvendig å ta høyde for en betydelig 
sterkere beiteunnvikelse fra visuell påvirkning enn den kunnskapsgrunnlaget har statistikk for. Det samme 
gjelder hensynet til det direkte arealmessige inngrepet som følger av nødvendig infrastruktur (veier).  På 10 
til 15 år har vindmøller som er aktuelle å bygge vokst med nærmere 100 % i høyden. Mens utbyggingene 
på Vikna, Kjøllefjord og Hundhammarfjellet har nav-/turbinhøyder på 55 til 90 m, estimeres nav-høyde for 
aktuelle tiltak i dag å bli opp til 180 m.  
 
Reinens endrede arealbruk pga. vindkraftutbygging  
Fylkesmannens gjennomgang av tilgjengelige forskningsrapporter, viser klare negative effekter av vindkraft 
på reinens arealbruk. Tendensen styrkes om man ser bort fra de rapportene der omstendighetene 
fremstår som lite relevante. Hertil kommer, at de vindkraftanlegg som er aktuelle i dag, har vesentlig 
høyere turbinsenter, større vinger og krav til infrastruktur enn tidligere. Ut ifra dette, er det rimelig å legge 
til grunn betydelig større negative virkninger for reindriftsnæringen enn det som foreligger i tilgjengelig 
forskningsrapporter. Her er det igjen relevant å se til OED sin vurdering for avslaget på Kalvvatnan 
vindkraftanlegg, dvs. vurderingen av vindkraftanleggets innvirkning på beitebruken (OED sak 08/3602 
kapittel 4.3, avsnitt 8-10). Her vektlegges sammenhengen mellom turbinhøyder og landskap/topografi.  
Av nyere forskning må resultatene til bl.a. Skarin et al. 2018 vektlegges. Der konkluderes det med at 
driftsfasen gir størst negativ effekt på reinens beitebruk. Disse forskningsresultatene sår altså tvil om at 
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det er anleggsfasen som har størst innvirkning på reinens beitebruk. Det påpekes at turbinstøy, skyggekast 
og visuell effekt i driftsfasen har større betydning, enn forstyrrelser i anleggsfasen. Dette gjør at 
langtidseffekten på arealbruken i større grad må vektlegges. Sammenstiller man de områdene som ifølge 
vindressurskartene i NRV er mest egnet for vindkraft, så mener vi at det ut ifra et føre-var-prinsipp vil være 
riktig å ta høyde for sterk grad av beiteunnvikelse. Dette baseres på at det ifølge NRV kun vil være aktuelt 
med store vindturbiner, som også vil kreve mer tilpasset infrastruktur (veianlegg og oppstillingsplasser). 
Det samme vil da gjelde mht. skyggekast.  
 
Når det gjelder tap av reinbeiteområder, er det flere momenter som ikke er vurdert/ikke er vurdert godt 
nok i NRV. Økonomiske tap som følge av lavere reintall/dårligere produksjon er tidligere nevnt, og at dette 
igjen kan medføre en nektelse av kulturutøvelsen. Et annet moment, er at dårligere produksjon også kan 
medføre økte rovdyrtap og ytterligere økonomiske tap.  
En annen konsekvens av reduserte reinbeiteområder, er mindre fleksibilitet. Dvs. at tilgjengeligheten på 
alternative områder (ved f.eks. beitekriser, økt rovdyrtrykk, klimaendringer, sykdomsutbrudd mv.) blir 
dårligere. Reindrifta er ei dynamisk næring som er avhengig av å skifte mellom ulike beiter fra årstid til 
årstid og fra år til år. Dårlig tilgang på gode beiter kan dessuten medføre økte interne konflikter. Man kan 
også få flere eksterne konflikter f.eks. ved at rein trekker ut av lovlige beiteområder i søken etter beitero. 
Dette skaper ofte interessekonflikter og økte driftskostnader pga. større ressurser til gjeting/ arbeid med 
reinflokkene. 
 
NVE påpeker at forskningen på virkningen av vindkraft (utbygging og drift), spriker i konklusjonene om 
hvorvidt det har negative konsekvenser på reindrift og eventuelt betydningen av disse. NVE mener også det 
er behov for ny og mer kunnskap, samtidig som de mener grunnlaget er godt nok (NRV s. 34). Dette i seg 
selv bør være nok til å unnta alle områder som brukes av reindrift. 

FMTF er enig med NVE om at det er behov for mer kunnskap, og at tilgjengelig kunnskap kan gi grunnlag 
for konklusjon/ beslutning. FMTF er ikke helt enig i slutningene og vurderingene av allerede tilgjengelig 
kunnskap. Vi er kritisk til at det ikke ser ut til å være gjort en differensiert vektlegging av den forskning som 
er tilgjengelig, med blikk for dens egnethet/relevans opp mot de foreslåtte områder for ny 
vindkraftutbygging. Enkelte av de forskningsprosjekter som er gjort, konkluderer med, at vindturbinenes 
fysiske tilstedeværelse i driftsfasen tilsynelatende ikke endrer reinens beitebruk. Det finnes imidlertid andre 
prosjekter som gir klare signaler om at vindkraft til dels har sterk betydning med tanke på beiteutnyttelse/ 
unnvikelse. Her i ligger de sprikende konklusjoner som det pekes på.   

Forskning utført på øyer/ halvøyer, og på rein i innhegning der det er få eller ingen alternative arealer for 
reinen, må vektes betydelig ned eller helt vekk. Det er heller ikke tillitsskapende at det statistisk fremholdes 
at rein også beiter like under vindturbiner, når disse er plassert på halvøyer på de eneste tilgjengelige 
luftingsområder for reinen (Kjøllefjord 2014 og Fakken 2014). 

 Det resultatet i slike tilfeller tyder på, er at reinen prioriterer beiter med mindre insekter og/eller steder det 
er muligheter for lufting/kjøling.  At denne reinen beiter nært inntil vindkraftturbinene, fremstår ikke 
relevant for vurdering av egnethet for vindkraftanlegg i høyereliggende innlandsområder. 

Av nyere forskning vil vi nevne Skarin et al 2018: Out of sight of wind turbines - Reindeer response to 
windfarms in operation. Denne er gjort med GPS overvåkning før, under og etter utbygging, og viser en økt 
beitebruk 5 km unna på 79% av driftsfasen etter utbygging. Her fremstår støy og visuell effekt som særlig 
vesentlig for beiteunnvikelse hos rein. 

Fylkesmannen legger ellers vekt på tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap, i tråd med retningslinjer og 
regler (Naturmangfoldloven §8, 2. ledd). Herunder kommer reindriftsutøveres erfaring og uttalelser (jf. 
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Nellemann 2017, intervjuer fra Fosen), sammenlignbare studier (annet hjortevilt som caribou, o.a.), 
rasjonalitet og logikk.  

Det er i dag anerkjent, at forskningsbasert kunnskap der det statistiske tallmaterialet er begrenset og ikke i 
samsvar med tilgjengelig erfaringsbasert kunnskap og rasjonell logikk, må analyseres og vurderes for å 
finne tallenes rette valør.  FMTR er overrasket over at NVE ikke legger mye mer vekt på innspillene ved 
utvelgelse av de mest egnede områdene for utbygging.» 

Fylkesmannen i Trøndelag har også uttalt seg om samlet belastning og føre-var-prinsippet som vi 
anser å være viktig for reindriften i Troms og Finnmark. Her følger et utdrag av deres vurdering: 
 
«Samlet belastning og føre-var-prinsippet  
Som utgangspunkt for vår vurdering, har vi lagt til grunn at det sørsamiske området fra før av er sterkt 
belastet med inngrep i form av fritidsbebyggelse, infrastruktur, hogst, kraftutbygging, turisme mv. Hertil 
kommer rovdyrtap, særlig der områdene også er prioriterte ynglingsområder for gaupe og jerv. I tillegg er 
ørn en dominant predator på kalv i flere områder. I noen reindriftsområder er det grunn til å tro at man 
har overskredet reindriftens tålegrense når det gjelder inngrep. Kan f.eks. vise til Norut NIBR sin rapport 
2006:5 (Lie et al.: Hyttebygging i reindriftsområder) som påpeker at arealtap til hyttebygging helt klart er 
størst i de sørligste reinbeiteområdene i landet. I rapporten estimeres det at dersom beitetapet fortsetter 
de neste 20 åra, så tilsvarer dette en reduksjon tilsvarende 5 driftsenheter (sijteandeler) og knappe 30 
reineiere. Og da har man kun tatt hensyn til hyttebygging.  
 
Dette gjør at vurdering av «samlet belastning» vil være svært sentralt i fm. utpeking av områder som er 
egnet til vindkraft. En konkret vurdering av den samlede belastningen, vil imidlertid først komme ved en 
eventuell konsesjonssøknad. Det vil likevel være et hensyn Fylkesmannen må ta for hvert av de områdene 
som NVE har fremlagt i NRV. Selv om et konkret prosjekt vurderes å ha overvekt av positive følger, kan 
tiltaket likevel være dråpen som gjør at begeret renner over, sett i et helhetlig perspektiv. Den kumulative 
(totale) effekten av et inngrep kan derfor bli mye større enn om man bare vurderer det enkelte tiltaket hver 
hvor seg. Dersom en sijteandel/siidandel, på grunn av et inngrep blir fratatt muligheten til å opprettholde 
sin kultur gjennom tradisjonell reindrift, så skal ikke tiltaket godkjennes (jf. Grunnloven §8, SP art. 27).  
 

Dersom et inngrep er forbundet med usikkerhet vedrørende effekten, skal det anvendes et føre-var-
prinsipp, jf. Naturmangfoldloven §9 (jf. Rio- deklarasjonen om miljø og utvikling artikkel 15). Dette er et 
grunnleggende prinsipp og praksis etter norsk og internasjonal rett. Usikkerhet mht. de følger som 
igangsatte og ikke igangsatte vindkraftkonsesjoner får for reindrifta, samt vedvarende bit for bit-
utbygginger og klimaendringer, understreker prinsippets relevans og viktighet også i denne saken.» 

Om metode (del D)  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er enig med Fylkesmannen i Trøndelag som skriver følgende: «Med 
bakgrunn i ulik kvalitet og oppdateringsfrekvens på reindriftskartene, ble ikke disse brukt i en hard eksklusjon. Man 
ble enige om at fylkesmannsembetene med forvaltningsansvar for reindrift skulle gjøre en vurdering mht. 
analyseområdene. Analysene ble gjort med utgangspunkt i Statens vegvesens Håndbok V 712 Konsekvensanalyser 
2018, som vi mener er en vel utprøvd og god metode. Dessverre ble det altfor liten tid til involvering og samarbeid 
med reindrifta i denne prosessen, noe som er svært beklagelig da erfaringsbasert kunnskap må være en viktig del av 
slike vurderinger. Særverdiområder, minimumsbeiter og den totale inngrepssituasjonen i hvert enkelt 
reinbeitedistrikt ble vektlagt og vurdert i et føre-var-perspektiv.» 



  Side: 12/31 

Denne prosessen startet også i en periode hvor reindriften i Finnmark er opptatt med kalvemerking, 
slakting. Flytting av flokkene fra høstbeiteområdene til vinterbeite er tidskrevende, muligens derfor 
uteble også uttalelser fra enkelte reinbeitedistrikter. 

Vekting av interesser 

Utpeking av de mest egnede områder synes å være basert på skjønn. NVE vurderer at de “mest egnede” 
områdene ikke er blant de mest kontfliktfylte, og mener å ha eksludert de aller viktigste områdene. 
Fylkesmannen er ikke enig i hvordan reindriftinteressene er vektet i forhold til andre interesser som 
naturvern/friluft. Fylkesmannen mener at det er lagt lite vekt på Norges folkerettsligeforpliktelsene til å 
ivareta reindriftens beitearealer når NVE har utpekt store deler av reindriftsarealet i Vest-Finnmark til 
vindmølleformål, dette vil berøre næringsvirksomheten og dermed inntekstgrunnlaget til nesten 800. 

 

Til de enkelte områdene utpekt som mest egnet for vindkraft 

Reindrift og kystsamiske områder  

Reindriften i Karasjok Vest og Vest-Finnmark (Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområde) utgjør om lag 70 
% av den kystnære reindriften. Det er en liten økonomisk næring i nasjonal målestokk, men både i 
samisk og i lokal sammenheng har den stor betydning. Reindriftsnæringen legger igjen mye penger i 
kystsamfunn i Finnmark og Nord-Troms  i perioden mai – oktober, i perioden når rein er på 
sommerbeiteland. Dersom reindriften skulle bli borte i disse områder, kan det være negativ 
dominoeffekt for gjeldende lokalsamfunn. 

Utpekte områder innenfor analyseområde 40 
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Utpekte område i Finnmark, 5 distrikter i Vest-Finnmark - Østre sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde  – distrikter 19-24B 
og distrikt 16 i Karasjok Vest i Øst-Finnmark (9 sommersiidaer, 5 av siidaene blir direkte berørt)  
Østre sone 7 distrikter i Vest-Finnmark, 5 distrikter er utpekt i Vest,  Distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde 9 sommer 
siidaer, 5 siidaer er utpekt. Det er mange distrikter som berøres, flere tusen rein og flere hundre personer 
 

 

Tabell fra Ressursregnskap reindriftsnæringen 2017/2018 - s 42 

 

Tabell 1: Antall siiandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2017/18 (pr 31. Mars 2018) 
Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene. 
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Tabell fra ressursregnskap for reindriftsnæringen 2017/2018 - s 30 

 

Det er utarbeidet temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk i forbindelse med Nasjonal 
ramme for vindkraft. Den sammenfatter reindriftsår og reindriftens funksjonsområder og knytter dette 
opp mot distriktene i NVEs utpekte områder for eventuelle vindmøller. Disse beiteområde er alfa omega 
for reindriftens eksistens i området.   

Reindriftsåret deles inn i åtte årstider, som kalles vinter, vårvinter, vår, sommer, forsommer, sommer, 
høst, parring og høstvinter. Når og hvordan årstidsbeitene utnyttes kan være ulikt ut fra topografiske, 
økologiske, klimatiske og sosiale hensyn i ulike deler av landet (Landbruksdirektoratet 2018). 

Som kjent er reinen avhengig av å kunne veksle mellom ulike årstidsbeiter, og ha fri passasje til de ulike 
delene av årstidsbeitene. Det meste av disse årstidsbeitene ligger innenfor NVEs utpekte områder. Deler 
av reinbeitedistrikt 16-Karasjok Vest og de 5 reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark har vår-, forsommer-, 
sommer-, høstbeite innenfor utpekt område. Det er innenfor disse område reindriftens økonomiske 
grunnlag dannes og verdiskaping  skjer. Det er meget viktig at reindriften har disse områdene til 
rådighet, med de ulike funksjonene til enhver årstid.  

 

Flytteleier – særskilt vernet 

Reineiere har fritt og uhindret adgang til å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområde hvor 
reinen lovlig kan ferdes, og har adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Det er helt 
avgjørende at flyttleiene ikke stenges, slik at reindriften kan flytte uhindret langs flyttleiene. Flyttleier 
har derfor et særskilt vern etter reindriftslovens paragraf 22 sammenlignet med den alminnelige 
beiteretten etter § 19. I henhold til bestemmelsen er det ikke tillatt å iverksette tiltak som stenger 
flyttleier. 
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Flytteleie - Bildet viser ca. 1/6 av den mengde rein som flyttes langs hovetrekkleien som kan bli blokkert, her svømming over til 
Kvaløya av distrikt 20-Fálá. Foro Allan Klo. 

Sommerbeiteområde for Máhkarávju-siida er utenfor utpekt område, men deres flytteleier er innenfor 
utpekt område. Det kan skape store utfordringer for siidaen om flytteleier stenges som følge av 
utbygging. 

Vårbeite- og kalvingsområde 

 
Bilde er tatt fra Norut rapport 2011:2 – Foreslått utbygging av Nussir 

Nytt reindriftsår starter når reinflokken er kommet til kalvingsområde fra vinterbeitene.  Samtlige 
distrikter i utpekt område har lange flytteveier fra vinterbeiter i Øvre Anarjohka sør for Karasjok og 
Kautokeino, mot sommerbeiter i kystnære strøk. Flyttingen starter i månedskiftet april mai når simlene 
er kalvdigre, og må være fremme på vårbeite før kalvingen starter i medio mai. Kystnære områder er av 
særverdi da de blir tidlig bare, tidlig grønnbeite er spesielt viktig etter en hard og lang vinter. Gode beiter 
og minimalt med forstyrrelser i kalvingområde er helt avgjørende for å gi kalven gode sjanser for 
overlevelse. Dersom pregningen ikke er skjedd kan simla forlate kalven, dette medfører til økonmiske tap 
for reindriften. Vårbeite og kalvingsområder er av størst betydning for tilveksten i en reinsdyrpopulajson. 
Begrenset tilgang på gode vårbeiter og kalvingsområder, gjør at disse områdene gjennomgående har 
stor verdi innenfor et reinbeitedistrikt. 
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Høytliggende lufingsplasser på sommerbeiter 

Om sommeren er vindutsatte høyder eller høydedrag som ikke er snøfri på sommerstid meget viktige 
luftingsområder. Til disse områdene kan trekke for å komme seg unna insekter og kjøle seg med på de 
varmeste sommerdagene. Dersom reinen blir forhindret til å bruke disse luftingsområdene, kan 
resultatet bli økt vandring, og dette medfører merarbeid for reineiere i de berørte distriktenene i utpekt 
område. Dominoeffekt kan medfører mer arbeid også for nabodistriktene. Høytliggende luftingsplasser 
med tilgang til gode beiter i lavereliggende områder har særlig stor verdi, da reinflokkene raskt kan 
forflytte seg mellom gode beiter og luftingplassene.  

Vindmøller etableres gjerne på høytliggende fjelltopper, og slike instalasjoner og anlegg vil da 
konkurrere med reinens tradisjonelle luftingsområder med meget høy særverdi.  

Høst- og parringsområde 

Reindriften verdsetter høstbeite og parringsland like høyt som kalvingsområder. Dette er også deler av 
årstidsbeitene hvor reindriftsutøvernes økonomiske grunnlag dannes. Det er meget viktig at reinen får 
være  mest mulig uforstyrret på de tradisjonelle parringsområdene. Det er særs viktig at områdene gir 
gode nok beiter til at bukkene får opprettholdt sine haremsflokker av simler og at alle blir bedekket. 
Dette har direkte effekt på kalveproduksjonen, og dermed lønnsomheten i næringen. 

Berørte reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark: 

Reinbeitedistrikt 19 Sallan/Sørøya, vårbeiteland er minimumsbeite for dette distriktet. En siida har 
helårsbeite på øya.  Selve øya er utenfor utpekt område, men det ser ut som Sørøysundet er innenfor 
utpekt område. Innenfor dette distrikt er det gitt konsesjon for vindmølle på Skonnertfjellet ved 
Dønnesfjord. Distriktet vil lide av direkte og indirekte tap av arealer  Viser for øvrig til rapporten Nasjonal 
ramme for vindkraft på land – Reindriftensvurderinger av analyseområder som berører samisk reindrift – 
desember 2018 sidene 171-173. 

Reinbeitedistrikt 20-Fálá/Kvaløy, vårbeiteland kan betegnes som minimumsbeite for dette distriktet. 
Dette distriktet er en av de distrikter med størst samlet ytre belastning i Vest-Finnmark reinbeiteområde. 
Hovedbelastning er direkte og indirekte forårsaket av Hammerfest by. All aktivitet i og rundt byen skaper 
enormt stort press på beiteland og reinen som beiter  her. Inngrep som trafikk av ulike slag,  
installasjoner, kraftverk, flyplass, gassanlegg på Melkeøya mm utgjør i sum en svært stor belastning for 
reindriften. I 2013 ble det avslått en søknad om vindmøllekonsesjon i Hammerfest. Terskelen for inngrep 
er nådd for reinbeitedistrik 20- Fálá.  Viser til s 173-174 i ovenfor nevnte rapport.  Det viser også til 
Rapport 2011:2 – Foreslått utbygging av Nussir gruver i reinbeitedistrikt 22 Fietter – konsekvenser for 
reindriften i 22 Fiettar og 20 Fálá. 

Reinbeitedistrikt 21-Gearretnjárga har inngrep og installasjoner som hyttefelt med tilhørende bilveier, 
flere hyttefelt under utvidelse, alpinanlegg, E6 og flere kraftlinger innenfor kalvingsland og 
sommerbeiteland, mer detaltjerte beskrevet i ovenfor nevnte rapport på s. 175–176. Distriktet mener 
selv at de har sommerbeiteland som minimunsbeite da de har tapt en god del beiteland. 

Distrikt 21 skriver følgende i sin uttalse av 16. Juni 2019: ”Vi krever at departementet sørger for en 
særlig utredning av NVE’s forslag om det foreslåtte området i Vest-Finnmark for reindriften i forhold til 
grunnloven, norsk rett forøvrig og folkeretten. En slik utredning må ta utgangspunkt i vår faktiske bruk av 
området, om det er mulig å endre denne bruk, og om det fins avbøtende tiltak som kan muliggjøre 
endring av vår bruk. Vi ser kun nye sommerbeiter av tilsvarende karakter som et alternativ, og dette fins 
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ikke tilgjengelig i nærhetern. En annen alvorlig svakhet med NVE’s forslag og folkerettsutredning er at 
NVE ikke drøfter tilbakeføring av områdene til reindriftens bruk etter at eventuelle små eller store 
vindkraft blir ulønsomme eller avvikles. Fare for ulønnsomhet ser ut til å være overhengende i vårt 
område i følge NVE’s egne vurderinger i sitt forslag. Man ser ut til å glemme at reindrift er et 
tusenårsprosjekt, mens vindmøller har vist seg å ha en langt kortere levetid”. Distriktet skrive at “Så 
alvorlig som denne saken er for reindriften i Gearretnjárga, ber vi om at departementet legger føre-var-
prinsippet til grunn i sin behandling av den nasjonale ramme for vindkraft”. 

Reinbeitedistrikt 22-Fiettar har allerede sterkt rammet av ulike inngrep som Nussir gruve – foreslått 
utbygging av Nussir gruver, kraftlinjer, anleggsveier uten reguleringer, økende hyttebygging med økt 
aktivitet og E6 fra Skaidi mot Repparfjorddalen, viser til sidene 183-185 i ovenfor nevnte rapport. Det 
viser også til Rapport 2011:2 – Foreslått utbygging av Nussir gruveri reinbeitedistrikt 22 Fietter – 
konsekvenser for reindriften i 22 Fiettar og 2 Fálá. Tålegrense for inngrep er nådd. 

Reinbeitedistrikt 24B-Nuorta Sievju/Østre-Seiland: Vårbeiteland som er innenfor utpekt område 
kan betegnes som minimusbeite. Distriktet har beitetider fra 01.03.-21.12, for de siidaer er 
vinterbeitet som minimumsbeite.  Areal messig liten distrikt. Viser til sidene 187-188 i ovenfor 
nevnte rapport.  

Øvre reintall for ovenfor nevnte distrikter er 10 500 (4300+2000+2400+4900+1200) og det er i 
underkant av 300 personer (82+24+35+111+17) tilknyttet distriktene, jfr Ldir Ressursregnskap av 
01.12.18). Disse blir berørt om det etableres vindmøller i nevnte distrikter. 

Samtlige siidaer i reinbeitedistrikt har inngrep og forsyrrelser som fritidsbebyggelse, veier, økt jakt- 
og fritidsaktiviter, økt motorferdsel, og har store tap til rovdyr og rovfugl, som det er vanskelig å 
dokumentere på barmark. 

Norut rapport 6/2017 – Klimautfordringer og arealforvaltning for reindrifta i Norge viser at Vest-
Finnmark må regne med å flytte tidligere ut fra vårbeitene og komme senere innpå høstbeitene enn 
i dag. Dette medfører kan medfører større press på sommerbeitene enn i dag. Fylkeskommunen i 
Troms har fått utredet virkninger for reindriften av klimaendringene i forbindelse med arbeidet med 
regional plan.  
 

Fylkesmannen vil forøvrig vise til rapporten utarbeidet av Norut 2011:2 – Foreslåttutbygging av 
Nussir gruver i reinbeitedistrikt 22 Fietter  - konsekvenser for reindriften Fiettar og 20 Fálá.  

 
Berørte sommersiidaer i reinbeitedistrikt 16-Kárášjoga oarjjabealli/Karajok 
vest: 
 
Innnenfor utpekte område er disse siidaene berørt direkte: 
 
Skáiddeduottar-siida, utpekt område er innen for siidaens nordligste del, kalvingsland. Dersom de 
siidaene som er nord for Skáiddaduottar får etablert vindmøller, vil det ha indirekte konsekvenser 
for Skáiddeduotter. Det kan medføre til at andres rein, nord for denne siidaen,  kan forlate sine 
områder og begynner å trekke sørover pga forstyrrelser fra vindmøllene. Skáiddeduottar er innenfor 
forvaltningsområde for gaupe. Innenfor Skáiddeduottar er inngrep som kraftlinjer, fritids- 
bebyggelser og aktviteter. I tillegg brukes områdene av sauenæringen og anne jordbruk. Viser for 
øvrig til ovenfor nevnte rapport på side 188-190. 
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Skuohtanjárga-siida, hele siidaens barmarksbeiter er innenfor utpekt område. Innenfor siidaens 
barmarkbeiter er det store installasjoner og inngrep som: Fatimautbyggin, kraftverk, Skarberg 
tunell, nå under ombygging ogflere hyttefelt. I tillegg brukes områdene av sauenæringen. Viser for 
øvrig til ovenfor nevnte rapport på side 190-192. 
 
Ravdol, MarBolon (Márrenjárga/Boalotnjárga) og Jeahkenjárga, disse 3 sommersiidaene er vest 
for Skuohtanjárga. Det er tidligere søkt, av Norsk Hydro i 2005, om konsesjon og 
ekspropriasjonstillatelse og fått avslag for vindpark innenfor Jáhkenjárga- og Ravdol siida. Viser til 
ovenfor nevnte rapport på side 192-197.  Ravdol- og Jáhkenjárga siida har vår/høstbeiteland som 
minimunsbeite.  
 
Máhkarávju/Magerøy siida ligger utenfor, men deres flytteleie er innenfor utpekt område.  
 
393 personer i reinbeitedistrikt 16 er registert i melding om reindrift 2017/18. Av disse vil251 
personer bli direkte berørt, mens 142 persnoner blir indirekte berørt, jfr Ldir Ressursregnskap av 
01.12.18 
 
Områder som nesten ble utpekt 
 
Disse område er også sentrale reindriftssamiske områder, og som Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark mener bør holdes utenfor NVE’s nasjonal ramme for vindkraft. I Øst-Finnmark er det 
allerede flere vindmølleparker i Mehamn og Berlevåg. 
 

  
57.1 Øst-Finnmark  (vil bører direkte 7 distrikter)                            57.2 Grenseområde mellom Troms og Finnmark 
                                                                                              (vil berøre 9 av 18 distrikter, derav fellesbeite  
                                                                                                                    Distrikt 30B- gaskajohtolat/midtresone) 
 
Innenfor områder som nesten ble utpekt innehar også særverdiområder, som flytteleier og 
oppsamlingsområder, parrings- og kalvingsland, sentrale luftingsområder og områder med anlegg til 
merking, skilling og slakting. 
 
 
Generelt om inngrep: 
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Økt forekomst av vindkraftverk og anleggsveier vil beslaglegge og frata store arealer fra reindrift. 
Reindriftsnæringen er helt avhengig av arealer for å kunne eksistere. Inngrep kan inndeles i 
følgende kategorier: tyngre inngrep, inngrep til jordbruksformål (skogbruk), andre (små”) inngrep, 
og kumulative inngrep. Med kumulative inngrep menes mange små som i sum vil være til skade,  
hinder eller ulempe for reindriften. Samtlige siidaer i reinbeitedistrikt har allerede i dag inngrep og 
forsyrrelser som: økt jakt- og fritidsaktiviter, økt motorferdsel. I tillegg kommer forstyrrelser og 
store tap til rovdyr og rovfulg, noe som det er vanskelig å dokumentere på barmark.Alle kategorier 
av minimumsbeiter og  særverdiområder som finnes innenfor utpekte områder har svært stor verdi 
for reindriftsinteressene, og bør beskyttes i størst mulig grad mot utbygging.  
 
Oppsummering og konklusjon  

 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til Nasjonal ramme for vindkraft - utpekte område 44 for 
Finnmark hvor følgende distrikter er berørt: reinbeitedistrikt 16-Karajok vest, reinbeitedistrikter i Vest-
Finnmark 19-Sallan/Sørøya, 20-Fálá, 21-Gearretnjárga, 22-Fiettar ja 24B- Nuorta-Sievju/ Østre Seiland.  
Vi viser også til område 57.1 innenfor Øst-Finnmark reinbeite område og 57.2 innenfor Vest-Finnmark 
reinbeiteområde, dette gjelder områdene som nesten ble tatt ut. Fylkesmannen har kommet frem til 
følgende konsekvenser av en eventuell utbygging: 

1. Unnvikelse av rein i forbindelse med forstyrrelser og inngrep, tap av flytteleier og 
oppsamlingsområder, beite-, kalvingsområder, parringsområder, sentrale luftingsområder gir 
negativ effekt på produksjon og lønnsomhet.  

2. Samlet belastning på gjenværende arealer blir stort i hele regionen.  

3. Domino-effekter på andre siidaer som følge av forskyvninger i reinens arealbruk, gir hyppigere 
sammenblandinger med andre reinflokker og merarbeid -denne effekten er kjent fra tidligere 
utbygginger. Her er områdene sammenhengende, dominoeffekten medføre ulemper og 
merarbeid for næringen over et svært stort område. 

4. Tap av arealer, endringer i tradisjonell driftsmåte og historisk bruk av beiteområdene. Norge er 
folkerettslig forpliktet til å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur og 
næringsutøvelse, herunder beitegrunnlaget for samisk reindrift.  

 
Det er videre sannsynlig at reinen vil unngå eller redusere bruken av gjenstående beiter i og ved 
vindkraftverket, som følge av inngrep, forstyrrelser og økt menneskelig aktivitet i området.   
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurderer derfor at etablering av vindkraft i disse områdene ikke er 
forenlig med reindriftsfaglige vurderinger, nasjonal lovgivning og Norges internasjonale forpliktelser. Vi 
kan derfor ikke tilrå utbygging i de nevnte områdene. 
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Vedlegg 2 

Vurdering av naturmangfold 
Innledning 
I Troms og Finnmark er tre analyseområder i «Nasjonal ramme» utpekt som aktuelle for vindkraft. 
Ett av disse er gitt hovedprioritet (Porsangerhalvøya, analyseområde 40), mens de to andre er del av 
totalt 8 områder nasjonalt som har status som «nesten-områder» i rammen. De to sistnevnte ligger 
hhv. på grensen mellom Troms og Finnmark (analyseområde 38) og i Midt- og Øst-Finnmark 
(Børselvfjellet-Nordkinnhalvøya-Varangerhalvøya, analyseområde 41 og 42).  
 
De åtte områdene som nesten ble utpekt, hvorav to områder i Troms/Finnmark, har en noe uklar 
status i rammen. I høringsforslaget skriver NVE om disse «nesten-områdene» at de vil «synliggjøre 
hvilke områder vi anbefaler å peke ut dersom det er ønskelig å øke omfanget av områder eller 
eventuelt å bytte ut enkelte områder». Da disse områdene fortsatt må anses som aktuelle for 
vindkraft, vil vi også kommentere de to som ligger i Troms/Finnmark. Fylkesmannen støtter de 
eksklusjoner som allerede er foretatt i forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Disse vil derfor ikke 
kommenteres ytterligere.  
 
Paradokset knyttet til utvelgelsen av egnede områder for vindkraft 
Det er ikke gjennomført nykartlegginger av miljøverdier ved utarbeidelse av rammen. Ser man hen 
til registreringer i offentlige databaser, vil områder med lav kartleggingsgrad kunne fremstå som 
mindre konfliktfylte med hensyn til miljøverdier enn bedre kartlagte områder. Dette trenger ikke å 
være tilfellet, og fremstår som et paradoks ved utvelgelsen – og eksklusjonen – av områder i 
rammen. Vi forventer derfor at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 legges til grunn i det 
videre arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft. 
 
Mangelfullt kunnskapsgrunnlag 
Det må presiseres at kunnskapsgrunnlaget vedrørende naturmangfold i samtlige av de vurderte 
områdene må anses som svært mangelfullt. Dette grunnet lav kartleggingsgrad.  
Fylkesmannen har ikke godt nok kunnskapsgrunnlag til å peke på områder hvor konfliktnivået med 
miljøhensyn vil være akseptable. Vi vil imidlertid vise til noen av de funksjonene de utpekte 
områdene har. Der vi har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til det, vil vi anbefale ytterligere 
eksklusjoner innad i de prioriterte områdene. 
 
Generelle betraktninger knyttet til de utpekte områdene 
Sammenhengende områder med urørt preg 
Troms og Finnmark har store, sammenhengende områder med uberørt preg. Disse områdene har i 
kraft av sin størrelse og uberørthet stor verdi både for naturmangfoldet og for friluftslivet. De 
nordlige landøkosystemene er bl.a. kjennetegnet ved arealkrevende og migrerende arter hvorav 
flere er rødlistede. Disse store, intakte villmarksområder vil få en økt verdi ettersom 
klimaendringene presser arter nordover og oppover høydegradientene.  
Da det ikke finnes infrastruktur i disse områdene vil etablering av vindkraft her utløse behov for 
omfattende infrastrukturutbygginger (vei og kraftlinjer). Store, sammenhengende villmarksområder 
bør ikke fragmenteres da dette kan skape barriereeffekter for migrerende arter. Videre vil disse 
områdenes verdi for friluftslivet reduseres. Vi vil derfor fraråde en punktering av slike områder.  
 
Landskapsøkologisk påvirkning 
Porsangerhalvøya, Børselvfjellet, Nordkinnhalvøya og Varangerhalvøya inngår i det prioriterte og det 
østligste «potensielle» området i rammen. Dette er alle halvøyer hvor fjorder, daler, store elver mv. 
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deler opp landskapet. I tillegg til disse landskapselementene finner vi menneskelige påvirkninger 
som veier, kraftlinjer og reingjerder. I en landskapsøkologisk sammenheng vil en ytterligere 
fragmentering av landskapet på disse halvøyene gjennom større vindkraftutbygginger med 
tilhørende infrastrukturutbygginger kunne skape barriereeffekter for migrerende arter. Videre vil 
vindkraftutbygginger med tilhørende kraftlinjer kunne medføre mortalitetsrisiko for migrerende fugl 
i forbindelse med sesongtrekk og ved lokale forflytninger.  
 
Naturmangfold 
Langs kysten i alle tre områder er det hekke- og leveområder for kongeørn og havørn. I høyfjellet i 
alle tre områder er det hekke- og leveområder for jaktfalk (NT) og snøugle (EN). De tre 
analyseområdene er alle viktige for trekkfugl, men kunnskapen om trekkruter er imidlertid 
begrenset. Dverggås (CR) og sædgås (VU) bruker både kystnære områder som blir tidlige bart som 
rasteområder, og høyereliggende myrområder som hekkeområder. Ved lokale forflytninger anses 
mortalitetsrisikoen for disse å være høy.  
 
Norge er gjennom Bonn-konvensjonen forpliktet til å ivareta migrerende arter. Dette gjelder spesielt 
dverggåsa som er på konvensjonens liste I. Fjellrev (CR) har sine leveområder i de høyereliggende 
fjellområdene, men er også å finne sporadisk ved kysten. Det er viktig at også områder som tidligere 
har blitt benyttet av fjellreven bevares. Dette i lys av arbeidet med å styrke- og reetablere de nordlige 
bestandene av arten. Fjellrevens økologiske funksjonsområde er gitt et særskilt vern gjennom 
forskrift om fjellrev som prioritert art. Disse knytter seg i stor grad til de store, inngrepsfrie 
naturområdene i regionen. 
 
Myr- og våtmark:  
Naturmangfold: Troms og Finnmark er kjennetegnet ved store, intakte myr- og våtmarkskomplekser. 
Mange rødlistede arter, spesielt trekkfugler, er direkte knyttet til disse. I Finnmark forekommer flere 
nordøstlige plantearter knyttet til myr og våtmarker som ikke finnes i resten av landet. Myrer og 
våtmarker har i tillegg stor betydning som leve- og funksjonsområder for mange migrerende 
fuglearter. Grunne våtmarksområder langs kysten er av stor viktighet som raste og 
fjærfellingsområder for de mange våtmarksfuglene som trekker, og også for fugler som hekker 
lokalt. Vindkraftutbygginger i slike områder bør unngås, da spesielt med tanke på negative 
konsekvenser for migrerende fugl. 
 
Karbonlager: Norske myrer lagrer minst 950 millioner tonn karbon jf. Meld. St. 14 2015-2016. Minst 
12 prosent av Finnmark er dekket av myr. Den store utbredelsen av myrer i nord har derfor en viktig 
funksjon nasjonalt som karbonlagre. Norge er gjennom Aichi-mål nr. 15 forpliktet til å bevare 
økosystemer som bidrar til karbonlagring, slik som myr. 
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Område 1: Finnmark Vest (analyseområde 40) - Porsangerhalvøya 

 
Arealet innenfor den grønne linjen i analyseområde 40 er i Nasjonal ramme for vindkraft utvalgt som 
prioritert for vindkraft. Blå skravur er foreløpig ekskluderte områder i rammen. 
 
Tematisk vurdering av områdets funksjon 
 
1 Verneområder 
Seiland: Vernede naturområder inngår allerede i de ekskluderte områdene. Etter vår vurdering er 
vindkraftutbygging på nordre Seiland ikke forenelig med vernet av Seiland nasjonalpark eller 
Eidvågen naturreservat (krykkjekoloni). En utbygging på nordre Seiland vil etter vårt skjønn forringe 
verneverdier som ligger til grunn for verneformålene, herunder friluftslivs-, naturmangfolds- og 
landskapsverdier i nasjonalparken og naturmangfoldsverdier i naturreservatet. Deler av nordre 
Seiland er i tillegg foreslått vernet gjennom Marin verneplan for Lopphavet. Fylkesmannen foreslår 
eksklusjon av nordre Seiland. 
2 Sammenhengende områder med urørt preg 
Det utpekte området inneholder store inngrepsfrie naturområder som må betegnes som 
«sammenhengende områder med urørt preg». Disse har i kraft av sin størrelse og uberørthet stor 
verdi for naturmangfold og friluftsliv. Slike områder bør holdes fri for vindkraft. 
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INON-områder i analyseområdet.  
 
3 Naturmangfold 
Rovfugl: Langs kysten i store deler av analyseområdet er det hekke- og leveområder for kongeørn og 
havørn. I høyfjellet i er det hekke- og leveområder for jaktfalk (NT) og snøugle (EN). 
Migrasjonsruter: Slik rammen foreligger åpnes det for vindkraftanlegg på tvers av hele 
Porsangerhalvøya. Det vil kunne påvirke halvøyas funksjon som leveområde- og trekkveier for vilt- 
og fugl. Spesielt trekkfugler kan påvirkes negativt. Vi har imidlertid ikke god nok kunnskap om hvor 
trekkveiene går til å foreslå konkrete eksklusjoner. 
Nordre Seiland: Fraværet av store inngrep er viktig for dyr og planter som har sitt leveområde på 
Seiland. Seiland nasjonalpark er en viktig biotop for rødlista pattedyr som oter (VU) og hare (NT), 
rødlista fuglearter som jaktfalk (NT), krykkje (EN), storspove (VU) og 11 andre registrerte rødlista 
fuglearter samt 13 registrerte rødlista plantearter. Seiland har store forekomster av rovfugl og 
sjøfugl. Selv om det ikke planlegges inngrep i nasjonalparken, vet vi at leveområdene til mange av 
artene i parken også inkluderer områdene nord for parken.  
 
4 Friluftsliv 
Friluftslivsområder i analyseområdet er i liten grad kartlagt og verdisatt etter M98-2013. 
Sammenhengende områder med urørt preg jf. INON-kart over antas å ha høy verdi for friluftslivet. 
Nordre Seiland: På nordre Seiland er det to mye brukte innfartsårer inn til nasjonalparken. Fra 
Hønseby til Storvannet og videre til parkgrensen er det merket en tursti inn til parken. 
Vindkraftanlegg i dette området vil ha en svært negativ innvirkning på de besøkendes opplevelse av 
nasjonalparken. Det samme gjelder turstien fra Vassbukta til Tindstua, som er en mye brukt tursti 
for dem som vil ha en kortere tur på Seiland. Tettstedet Hønseby på nordre Seiland er startpunkt for 
besøkende til nasjonalparken. Her er det investert i utstilling, informasjon og småskala infrastruktur 
som skal ønske de besøkende velkommen til parken. Seiland nasjonalpark sin identitet er knyttet til 
ekstreme og inngrepsfrie naturområder, og det er dette de besøkende kommer for å oppleve. 
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Seiland nasjonalpark og Eidvågen naturreservat (fuglefjell med krykkje) med rød skravur. Turstiene fra 
Hønseby inn til parkgrensa og fra Vassbukta inn til Tindstua er tegnet inn med rød strek. Startpunkt 
Hønseby er markert med blått info-ikon.  
 
 
 
 
Fylkesmannens tilrådning til eksklusjon 
Nordre Seiland må sees i sammenheng med nasjonalparken. Vindkraft her vil etter vår vurdering 
forringe verneverdier i nasjonalparken, herunder spesielt negativ påvirkning for landskap, friluftsliv 
og naturmangfold. Hele øya Seiland preges av lav grad av tekniske inngrep, noe som er en del av 
grunnlaget for vernet av nasjonalparken. Fylkesmannen tilrår eksklusjon av hele nordre Seiland. 
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 Rød skravur viser forslag til eksklusjonsområde. Dette innebefatter hele nordre Seiland. 
 
 
Område 2: Grenseområde Troms/Finnmark (analyseområde 38) 
Store deler av det opprinnelige analyseområde 38 er ekskludert for å ivareta hensyn til 
naturmangfold og kulturminner. Resterende analyseområde er ikke pekt ut som egnet for vindkraft 
av hensyn til reindrift og lite ledig nettkapasitet. 
 

 
Analyseområde 38. Gul linje viser grense for «nesten-området», 1 av 8 områder nasjonalt som ikke er 
prioritert for vindkraft, men som anses som aktuelle. 
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Tematisk vurdering av områdets funksjon 
 
1 Verneområder 
Følgende verneområder befinner seg i eller i tilgrensning til analyseområdet: 
• Kvæangsbotn landskapsvernområde 
• Navitdalen landskapsvernområde 
• Skorpa-Nøklan landskapsvernområde 
• Vassbotndalen landskapsvernområde 
• Njemenjâikojohka naturreservat 
• Oksfjorddalen naturreservat 
 
Vindkraft var ikke tema da disse verneområdene ble opprettet. Verneområdene er ekskludert langs 
vernegrensene uten at det er avsatt buffer for å ivareta verneverdiene. For de fire 
landskapsvernområdene (LVO) kan vi ikke se at vindkraftanlegg som vil være synlig fra 
verneområdene vil være forenelig med verneformålet for disse. Hensynet til disse verneverdiene 
skal tillegges vekt ved avgjørelse om tillatelse bør gis etter naturmangfoldloven (nml.) § 49. Det må 
derfor ekskluderes et område rundt landskapsvernområdene for å ivareta verneverdiene.   
Topografien rundt Navitdalen- og Kvænangsbotn LVO tilsier at det må ekskluderes en stor 
buffersone for å oppfylle kravet i nml. § 49. Det kan se ut til at hele det gjenværende analyseområdet 
rundt Navitdalen LVO må ekskluderes for å unngå negative virkninger på landskapsvernområdet. 
Det samme gjelder for Vassbotn LVO. Det må også ekskluderes en buffersone rundt Kvænangsbotn 
LVO i nord på flere kilometer for å unngå negativ påvirkning på verneverdiene i dette 
landskapsvernområdet.  
 
2 Sammenhengende områder med urørt preg 
Det utpekte området inneholder store inngrepsfrie naturområder som må betegnes som 
«sammenhengende områder med urørt preg». Disse har i kraft av sin størrelse og uberørthet stor 
verdi for naturmangfold og friluftsliv. Slike områder bør holdes fri for vindkraft. 
 

  
INON-områder i analyseområdet (gul linje). Flere store, sammenhengende områder med urørt preg ligger 
utenfor ekskluderte områder (blått).  
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3 Naturmangfold 
De mest konfliktfylte området med hensyn til naturmangfold er allerede ekskludert av NVE. 
Gjenværende analyseområde er leveområde for bla. jerv (EN) og gaupe (EN), dog utenfor dagens 
forvaltningsområder for artene.  Gjenværende analyseområde omfatter fortsatt hekkeområder og 
viktige leveområder for bl.a. kongeørn, havørn, hønsehauk (NT), snøugle (EN) og jaktfalk (NT). Hele 
området er leveområde for snøugle.  Resterende områder ligger nært fôringsplasser for fjellrev, og 
et område som er aktuelt for utsetting av fjellrev. Fjellrev (CR) fra Varangerhalvøya har vandret til 
dette området etter utsetting i 2018. Vindkraftutbygging her kan redusere formålet med det 
pågående bevaringsarbeidet for å oppnå en geografisk sammenhengende bestand av fjellrev. 
Flintfjellet, innenfor INON-området, har flere viktige funksjonsområder for sensitive arter, i tillegg til 
hekkeområder for vadefugl og rovfugl. Alle dalene er viktige for fugl og det er et stort potensiale for 
rovfugl, men dette er dårlig kartlagt. 
 
4 Friluftsliv 
I analyseområdet er det i liten grad kartlagt- og verdisatt friluftslivsområder etter Veileder M98-2013. 
De sammenhengende områdene med urørt preg jf. INON-kart over antas imidlertid å være viktige 
for friluftslivet. 
 
Fylkesmannens tilrådning til eksklusjon 
Fylkesmannen tilrår eksklusjon av hele analyseområde 38 – Grensen mellom Troms og Finnmark. 
Resterende områder som i forslag til ramme ennå ikke er ekskludert består etter vår vurdering av a) 
områder rundt verneområder som vil kunne få negativ påvirkning på verneverdiene innenfor 
vernegrensene, b) viktige hekke/yngle- og funksjonsområder for truede- og sårbare arter, herunder 
bl.a. fjellrev (CR), jerv (EN), gaupe (EN), snøugle (EN), jaktfalk (NT), hønsehauk (NT), kongeørn (LC), 
havørn (LC), c) friluftslivsområder kartlagt som svært viktige og viktige jf. Veileder M98-2013 og d) 
store, sammenhengende områder med urørt preg som i kraft av sin størrelse og uberørthet har høy 
verdi for ovenfor nevnte arter og for friluftslivet. 
 

 
Rød skravur viser tilrådning til eksklusjon innen analyseområde 38 (gul strek). Grønne områder viser 
naturvernområder som allerede er ekskludert langs vernegrensen. 
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Område 3: Midt- og Øst-Finnmark (analyseområde 41 og 42): Børselvfjellet-
Nordkinnhalvøya-Varangerhalvøya 

 
Analyseområde 41 og 42. Gul linje viser grense for «nesten-området», 1 av 8 områder nasjonalt som ikke 
er prioritert for vindkraft, men som fortsatt anses som aktuelle. 
 
Tematisk vurdering av områdets funksjon 
1 Verneområder 
Verneområder er ekskludert langs vernegrensen. Rundt Varangerhalvøya nasjonalpark er det 
ekskludert en buffer. Denne bør utvides i nord-vest av hensyn til naturmangfoldverdier, herunder 
bl.a fjellrev (CR), snøugle (EN), dverggås (CR) og sædgås (VU), som ligger til grunn for vernet (se 
tilrådning til eksklusjon under). 
 
2 Sammenhengende områder med urørt preg 
 

 
Kartet viser at flere store inngrepsfrie (INON) områder ligger utenfor de foreløpig ekskluderte områder 
(blått).  
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Store, sammenhengende områder med urørt preg på Børselvfjellet, Nordkinnhalvøya og 
Varangerhalvøya er ennå ikke ekskludert. Disse har i kraft av sin størrelse og uberørthet stor verdi 
for naturmangfold og friluftsliv. Slike områder bør holdes fri for vindkraft.  
Børselvfjellet og Sværholthalvøya danner en halvøy med svært liten grad av menneskelig påvirkning. 
Halvøya er i så måte spesiell i nasjonal sammenheng. Veien ut til Veidnes er et av få tekniske inngrep 
her. Denne er lite trafikkert. Langs veien ligger et mindre antall hus og hytter. Børselvfjellet, i 
grenseområdene mellom Porsanger- og Lebesby kommune, er funksjonsområde for bla. fjellrev (CR) 
og snøugle (EN). Vi ber om at Børselvfjellet sees i sammenheng med Sværholthalvøya og tilrår 
eksklusjon begge områdene. 
 
3 Naturmangfold 
Dverggås (CR) og sædgås (VU): Sesongtrekkene for dverggås (CR) varierer mellom en sørlig og en 
østlig rute og valg av trekkrute avhenger av bla. hekkesuksess. På våren foretar juvenile samt voksne 
fugl som har avbrutt hekking tidlig et østlig trekk fra Valdakmyra i Porsangerfjorden til myteområder 
i Russland. Ved lokal forflytning mellom raste-, hekke- og beiteplasser vil dverggås (CR) og sædgås 
(VU) kunne bevege seg i samme høyde som potensielle vindmøller, som dermed vil kunne utgjøre en 
direkte trussel (mortalitet). For flere av disse lokale trekkene har vi imidlertid ikke godt nok 
kunnskapsgrunnlag. En kjent trekkrute for både dverggås og sædgås går fra Varangerbotn til 
Tanamunningen og fra østre del av Varangerhalvøya nasjonalpark til Tanamunningen. Dette 
området er imidlertid ikke ekskludert i forslag til nasjonal ramme. 
 
Fjellrev (CR): Fjellreven (CR) har status som prioritert art og artens økologiske funksjonsområder er 
derfor gitt et særlig vern jf. nml § 5. Varangerhalvøya er prioritert for styrking av fjellrevbestanden i 
Finnmark. Ynglesuksessen har vært svært god etter 2 år med utsetting av valper (2018 og 2019) og 
det er dokumentert at flere individer har vandret ut og etablert seg i nye områder (både i Finland og 
Troms). Varangerhalvøya-bestanden anses derfor som viktig for reetablering av de nordlige 
delbestandene av fjellrev. Deler av fjellrevens funksjonsområde på Varangerhalvøya er ikke 
ekskludert i forslag til nasjonal ramme. Disse områdene bør ekskluderes. 
 
Indre deler av Børselvfjellet er et økologisk funksjonsområde for fjellrev (CR). Selv om siste 
permanente observasjoner er fra 2012, anses området som viktig for reetablering av 
fjellrevbestanden i Finnmark. Det er også observasjoner av snøugle (EN) i hekkehabitat i det samme 
fjellområdet. Området må betegnes som svært lite kartlagt. Fylkesmannen tilrår eksklusjon av hele 
Sværholdhalvøya/Børselvfjellet. 
 
4 Friluftsliv 
Innen analyseområdet er det kun Tana kommune som har kartlagt- og verdisatt friluftslivsområder 
etter Veileder M98-2013. Områdene langs Tanavassdraget og i indre del av Tanafjorden er kartlagt 
som svært viktige og viktige. I analyseområdet antas øvrige sammenhengende områder med urørt 
preg jf. INON-kart over å være viktige for friluftslivet. 
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Fylkesmannens tilrådning til eksklusjon 

  
 
Fylkesmannen tilrår eksklusjon av de røde, skraverte områdene (Sværholdhalvøya/Børselvfjellet i vest og 
Austertana i øst). 
 
Austertana:  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark ber om at hele området sør- og øst for Fv 890 i Austertana, Tana 
kommune, ekskluderes av hensyn til naturmangfold. Området er overflygningsområde for dverggås 
(CR), sædgås (VU) samt andre trekkfugler. Trekk går både fra Varangerbotn-området og fra områder i 
og i tilgrensning til vestre del av Varangerhalvøya nasjonalpark til bla. områder i Tanamunningen 
naturreservat (Høyholmen/Lille Leirpollen). Videre er området et viktig funksjonsområde for snøugle 
(EN) som observeres årlig, spesielt i dalene Hanadalen, langs Basávžžejohka og langs Viercajohka. 
Vindmøller i disse overflyvningsområde vil kunne medføre en direkte motortalitetsrisiko for bl.a. 
dverggås, sædgås og snøugle. De østre delene av det skraverte området, er del av leveområde for 
fjellrev (CR), dverggås (CR) og sædgås (VU). Fylkesmannen tilrår derfor eksklusjon av hele det 
skraverte området. 

  
Rød skravur visert anbefalt område for eksklusjon av hensyn til naturmangfold. 
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Sværholthalvøya/Børselvfjellet:  
Sværholthalvøya og Børselvfjellet må sees i sammenheng. Halvøya har svært liten grad av 
menneskelig påvirkning og er således spesiell i nasjonal sammenheng. Halvøya er del av det store, 
sammenhengende villmarksområde som strekker seg fra Laksefjordvidda i øst til Gassane i vest. Det 
eneste tekniske inngrepet som skiller Sværholthalvøya/Børselvfjellet med dette øvrige 
villmarksområdet er Rv 98, og området er derfor et av de største i sitt slag i Norge. Disse «store, 
sammenhengende områdene med urørt preg» har i kraft av sin størrelse og uberørthet stor verdi for 
naturmangfold og friluftsliv og bør holdes fri for vindkraft. Børselvfjellet er funksjonsområde for bla. 
fjellrev (CR) og snøugle (EN). Fylkesmannen tilrår derfor eksklusjon av hele det skraverte området 
(Sværholthalvøya/Børselvfjellet). 
 

 
  
Rød skravur visert anbefalt område for eksklusjon av hensyn til naturmangfold, friluftsliv og for å holde 
store, sammenhengende områder med urørt preg fri for tunge, tekniske inngrep. 
 
 
 
 
 
 
 


