Liste over avbøtende tiltak:
1) Det skal ikke være drift eller annen aktivitet i tilknytning til Ulveryggenforekomsten i perioden 1.
mai til 15. juni. Dette innebærer at det ikke skal være aktivitet på veien fra industriområdet på
Øyen og opp til påhugget til Ulveryggen, eller mellom påhugget til Ulveryggen og
avlossingsplassen ved styrtsjakten.
2) I perioden 15. april til 30. april og perioden 16. juni til 1.oktober skal det være lavere aktivitet i
samme område som angitt i vilkåret over. Formålet er å påvirke reindriftens bruk av området
minst mulig under gruvedriften. Plan for redusert aktivitetsnivå i perioden, og hvilke tiltak som
gjøres for å ta hensyn til reindriften, skal fremgå av den til enhver tid godkjente driftsplanen.
3) Drift på Ulveryggenforekomsten må avsluttes innen ti år fra oppstartstidspunktet. DMF kan gi
tillatelse til videre drift i inntil fem år. Søknad om dette må sendes DMF senest to år før
tiårsfristen løper ut.
4) Ved påhugget til Ulveryggen og i området frem til avlossingsplassen ved styrtsjakten, skal det ikke
settes opp konstruksjoner eller lagres utstyr og lignende som er til hinder for reindriften.
5) Manglende inngjerding rundt dagbruddet ved Ulveryggen skal rettes opp og vedlikeholdes
kontinuerlig i driftsperioden.
6) Alle dagåpninger skal sikres med nødvendig inngjerding.
7) Etablering, vedlikehold og riving av luftesjakter skal skje i perioder hvor det ikke er
reindriftsaktivitet i området. Driving av sjaktene skal skje nedenfra og støydempende vifte skal
installeres.
8) Gråbergsdeponiet ved gruveåpningen til Ulveryggen skal planeres og gjøres fremkommelig for
reindriften.
9) I årlig driftsrapportering til DMF skal mengde gråberg som er lagret og gjenstående
lagringskapasitet til deponiene fremgå.
10) Sikring- og oppryddingsarbeid skal skje kontinuerlig.
Ved avvikling av drift
11) Dagåpninger skal sperres av for uvedkommende. Påhuggene skal ha dreneringsåpning og
inspeksjonsdør.
12) Nødoppholdshytte og ventilasjonsanlegg i overflaten skal fjernes. Sår i naturen skal revegeteres.
13) Alt utstyr knyttet til gruvedriften og sjødeponiet, som utgjør eller kan utgjøre en
forurensningskilde, skal fjernes. Forslag til avslutningsplan skal godkjennes av DMF. Se for øvrig
vedtakets punkt 6.11.
14) Landdeponiene skal beplantes.

