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Referat
Vistnes, I. & Nellemann, C. 2002. Bruks- og verneplan for
Junkerdal/Balvatn. Konsekvensutredning for reindriften. -
NINA Oppdragsmelding 763. 19pp.

Denne rapporten utreder konsekvenser for reindriften ved et
eventuelt vern av Junkerdal/Balvatn-området i Nordland.

Reindriften i området er i dag hardt presset som følge av hyt-
tebygging, vannkraftutbygging og gruvedrift, samt skogbruk
og vassdragsreguleringer på svensk side. Uten vern av utred-
ningsområdet er det stor sannsynlighet for at utbyggingen vil
fortsette. Ifølge scenarier fra FNs miljøprogram (UNEP) vil
Junkerdalen-Balvatn som en følge av utbygging være svært
redusert som reinbeite om 30 år. Utbygging vil også redusere
det biologiske mangfoldet generelt. Et vern av området vil
derfor klart være i reindriftens interesse. 

Den største trusselen mot reindriften ved et eventuelt vern vil
være økt interesse for utbygging i områdene rundt det verne-
de området. 

Det er av avgjørende betydning for reindriften at også områ-
det rett nord for Balvatn inkluderes i verneområdet. Uten vern
vil dette området være svært attraktivt for fortsatt hyttebyg-
ging, masseuttak, mineralleting og vannkraftutbygging. Dette
er det eneste stedet der reinen kan krysse mellom østre og
vestre del av området, da området ellers deles opp av Balvatn,
sperregjerdet i Skaitidalen og hyttefeltet sør for Sulitjelma. En
stans i øst-vest-trekket vil være uforenelig med fortsatt rein-
drift i området, og vil også gi negative ringvirkninger for rein-
driften på svensk side. Området rett nord for Balvatn kan også
være et viktig leveområde for annet vilt i området, og utgjør
økologisk sett et produktivt område som ennå ikke er utbygd i
indre deler av fjellet. Det er derfor av overordnet interesse for
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bruken av området til samisk reindrift at flyttemulighetene på
nordsiden av Balvatn bevares.

Et eventuelt vern av Junkerdal/Balvatn vil kunne medføre bety-
delig mer ferdsel i området, og begrensninger av den motori-
serte ferdselen på veien inn til Balvatn bør vurderes. Også for
eventuell framtidig regulering av ferdselen i indre områder er
det av sentral betydning at området på nordsiden av Balvatn,
samt Balvatn, innngår i verneplanen. En utbygd korridor inn i
hjertet av det foreslått vernede området vil kraftig forringe na-
turkvalitetene som man ønsker å verne. 

Et forbud mot barmarkskjøring vil være problematisk for rein-
driften, slik det er skissert i den strenge forskriften. Enda vikti-
gere for reindriften er likevel muligheten for å fly lavere enn
300 m over bakken, noe som er forbudt både etter streng og
mild forskrift. Spesielt i den ulendte, sørlige delen av Balvatn
reinbeitedistrikt kjører man relativt lite i terrenget, og bruker i
stedet helikopter for å samle dyrene. Bruk av helikopter vil
være mindre skadelig for naturmiljøet enn stadig kjøring med
4-hjulinger. Vi vil anbefale streng forskrift, men med den en-
dring at en begrenset motorisert ferdsel på barmark og i luf-
ten under 300 m tillates i forbindelse med utøvelse av rein-
drift, for eksempel etter mønster fra forskriftene til Stabburs-
dalen nasjonalpark. Det må også være tillatt å sette opp mid-
lertidige gjerdeanlegg til bruk i reindriften.  

Emneord: Reindrift, Nordland, nasjonalpark, verneplan, hytter,
veier, barmarkskjøring, gruver, vannkraft.

Ingunn Vistnes, Institutt for biologi og naturforvaltning,
Norges Landbrukshøgskole, 1432 Ås

Christian Nellemann, Norsk institutt for naturforskning, 2624
Lillehammer
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Abstract
Vistnes, I. & Nellemann, C. 2002. Co-management plan for
Junkerdal/Balvatn, Northern Norway. Environmental impact
assessment for reindeer husbandry. - NINA Oppdragsmelding
763. 19pp.

This report discusses consequences for reindeer husbandry of
a possible protection of the Junkerdalen/Balvatn region in
Nordland, Northern Norway.

Saami reindeer husbandry in the region is currently under
pressure from other land-use interests, such as the construc-
tion of recreational cabins, hydroelectric power development,
and mining, as well as from forestry activities on the Swedish
side of the border. It is very likely that this development will
continue without a protection of the study area. According to
United Nations Environment Programme (UNEP) scenarios, the
extent of reindeer grazing grounds in Junkerdalen-Balvatn will
be severely reduced within 30 years if current development
trends continue. Development will also reduce the biological
diversity in general. A protection of the area will therefore
clearly benefit reindeer husbandry.

An increased interest in developing neighboring areas will be
the largest threat to reindeer husbandry if the study area is
protected.

It is crucial to reindeer husbandry that the area north of
Balvatn Lake is included in the  protected area. This area is
otherwise attractive for continued construction of recreational
cabins, prospecting, mining, and hydroelectric power devel-
opment. This is the only possible migration corridor for rein-
deer between the eastern and western side of the region, as
Balvatn Lake, the reindeer fence in Skaitidalen and the cabin
area south of Sulitjelma otherwise divide the area in two. A
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full stop in the east-west migration will be detrimental for lo-
cal reindeer husbandry, and will also have negative conse-
quences for reindeer husbandry on the Swedish side of the
border. The area north of Balvatn Lake is an ecologically im-
portant, highly productive and undeveloped part of the interi-
or mountain range, and could also potentially be of high value
to other wildlife in the area. The protection of the migration
route north of Balvatn Lake is therefore of significant impor-
tance to Saami reindeer husbandry.

A protection of Balvatn/Junkerdalen may lead to more traffic
and people in the area, and limiting access for motorized vehi-
cles on the road to Balvatn should be considered. Due to pos-
sible future restrictions on traffic to Balvatn, it is crucial that
the area north of Balvatn and Balvatn Lake itself are included
in the protected area. Creating a developed corridor into the
heart of the study area will degrade the qualities of the area
that one wish to protect.

The Restrictions on motorized vehicles on snow-free ground
as included in the suggested strict regulations will cause diffi-
culties for reindeer husbandry. The prohibition of low-level fly-
ing (below 300 m above ground level), included in both the
strict and the mild regulations, will be even more problematic.
Helicopters are especially used for herding and gathering rein-
deer in the southern part of the study area, where terrain is
steep and difficult to access by terrain vehicles. Use of heli-
copters will be less disturbing for the reindeer and the envi-
ronment than widespread driving with ATVs. We recommend
implementing the strict regulations, with the addition that a
limited use of terrain vehicles and helicopter under 300 m
above ground level must be permitted for reindeer husbandry
purposes, similar to the Stabbursdalen National Park regula-
tions. Temporary fences must also be allowed for reindeer
husbandry purposes.
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Forord
Dette prosjektet ble gjennomført høsten 2002 på oppdrag fra
Fylkesmannen i Nordland. Utredningen tar for seg konsekven-
ser for reindriften ved et eventuelt vern av Balvatn/Junkerdal i
Nordland. Området har tradisjonelt vært brukt av samiske rei-
neiere som sommerbeite for rein, og har de siste 50 årene
også blitt brukt som vinterbeite. Rapporten tar for seg interne
konsekvenser for reindriften, som økte restriksjoner på bar-
markskjøring og gjerdebygging, og eksterne konsekvenser i
form av endret bruk av området til turisme, kraftutbygging og
gruvedrift. 

Vi takker distriktsformann Per Olof Blind i Balvatn reinbeitedis-
trikt, ordförer Sven Anders Fjellås i Semisjaur-Njarg sameby,
Ing-Lill Pavall og Ansgar Kosmo ved Reindriftsforvaltningen og
Bjørn Godal ved Fylkesmannen i Nordland for gode innspill til
rapporten.

Alta, desember 2002

Ingunn Vistnes og Christian Nellemann
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1 Innledning
Stortinget har bedt om at vern etter naturvernloven skal utre-
des i Junkerdal/Balvatnområdet i Nordland. Området innehol-
der blant annet et særegent planteliv og større inngrepsfrie
naturområder. Utredningsområdet på ca. 1000 km2 ligger i
Fauske og Saltdal kommuner mellom svenskegrensa og
Saltdalen, sør for Sulitjelma og nord for Junkerdalen (figur 1).
I Saltdal kommune er det aktuelt med vern både etter natur-
vernloven og plan- og bygningsloven. I Fauske kommune er
det kun vurdert vern etter naturvernloven. Nasjonalpark i deler
av området er skissert som en aktuell verneform av mange
parter, blant annet i landsplanen for etablering av nye nasjo-
nalparker. 

Utredningsprogrammet er delt inn i flere temaer. Vi vil her ut-
rede konsekvensene for reindrifta i området ved 1) ikke vern,
2) mild verneforskrift, og 3) streng verneforskrift. 

Forvaltningen av området vil ha interne og eksterne konse-
kvenser for reindrifta: 

• Interne konsekvenser for reindrifta: Gjeldende planer med
forskrifter vil direkte regulere deler av reindrifta i området.
Forskriftene vil blant annet regulere hvor enkelt det blir å
bruke barmarkskjøretøy og sette opp gjerdeanlegg og gje-
terhytter.

• Eksterne konsekvenser for reindrifta: Gjeldende planer med
forskrifter vil også regulere andre aktiviteter i området, som
igjen vil ha konsekvenser for reindrifta. Andre aktiviteter kan
være hyttebygging, turisme, gruvedrift, vannkraftutbyg-
ging, jakt og fiske, jord- og skogbruk. 
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2 Formål med rapporten
HOVEDMÅL

Utrede interne og eksterne konsekvenser for reindrifta i utred-
ningsområdet ved 0-alternativet, mild forskrift og streng for-
skrift, for så å anbefale forvaltningsregime. 

DELMÅL

• Utrede reindriftas bruk av området i dag, inkludert fordeling
og kvalitet av de forskjellige sesongbeitene, behov for mo-
torisert ferdsel gjennom året, og bruk av konvensjonsbei-
tene etter den svensk-norske reinbeitekonvensjonen.

• Utrede interne konsekvenser for reindrifta av de forskjellige
forvaltningsregimene, inkludert eventuelle restriksjoner på
motorisert ferdsel, gjerdebygging og oppsetting av gjeter-
hytter, basert på befaringer og intervjuer med reineierne og
Reindriftsforvaltningen.

• Utrede eksterne konsekvenser for reindrifta av de forskjelli-
ge forvaltningsregimene, inkludert potensielle endringer i
omfanget av andre aktiviteter i området, basert på eksiste-
rende forskning og de andre delutredningene. 
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Figur 1
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3 Naturgrunnlaget
Landskapet varierer fra fjellvidde nord for Balvatn til alpine
fjellområder i den sørlige halvdelen av området. Tregrensen
ligger på 600 ± 200 moh. Vegetasjonen er beskrevet i
Bjørklund et al. (2002). Området har en stor forekomst av
sjeldne plantearter og rik vegetasjon, mye på grunn av næ-
ringsrik kalkgrunn. Opp mot 40% av totalarealet er karakteri-
sert som rikt/meget rikt (Bjørklund et al. 2002). Det er derfor
gode sommerbeiter for rein i området.  

Vinterbeitene er minimumsfaktoren i området. Halvparten av
beitene ligger mellom 600 og 1000 moh, og det er ingen
høye fjell som beskytter mot nedbør og mildvær fra havet.
Risikoen for nedising og låste beiter er derfor høy, og på
grunn av de relativt ensartede vinterbeitene vil mesteparten av
beitet låse seg samtidig. Mer variert topografi hadde gitt stør-
re variasjon i beitetilstanden. Distriktet er derfor avhengig av
vinterbeiter utenfor eget distrikt (Norsk-svensk reinbeitekom-
misjon av 1997, 2001).
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4 Reindriften i
Balvatn/Junkerdal

Grensetraktene fra Trøndelag og nordover, samt Finnmarks-
vidda, utgjør kjernen i Sapmi, det tradisjonelle Sameland
(Riseth 2002). Utredningsområdet er derfor del av et større
økosystem der reindriften har spilt en viktig rolle de siste år-
hundrene. Framtidig utvikling av Balvatn-området vil med sik-
kerhet påvirke reindrift og økosystemfunksjoner i tilstøtende
fjell- og skogsområder i Norge og Sverige.

Utredningsområdet har i århundrer blitt brukt som sommer-
beite i en grenseoverskridende samisk reindrift (Riseth 2002).
Reineierne i utredningsområdet er i dag organisert i Balvatn
reinbeitedistrikt (rbd) på norsk side, og i samebyene Loukta-
Mavas og Semisjaur-Njarg på svensk side. Balvatn rbd brukes
som helårsbeite, der reinen veksler mellom sesongbeitene
innen distriktet. Distriktet har også rett til vinterbeiter i Älvs-
byn på svensk side i perioden 1.10-30.4, da vinterbeitene
innen Balvatn rbd ikke er tilstrekkelige. 

4.1 Den norsk-svenske reinbeite-
konvensjonen av 1972

Beiterettigheter over grensene reguleres av den norsk-svenske
reinbeitekonvensjonen av 1972 og til dels av avtaler direkte
mellom Balvatn rbd og de svenske samebyene (A. Kosmo,
pers. med.). Konvensjonen av 1972 går i utgangspunktet ut i
2002, men er foreløpig forlenget med 3 år. Det er utarbeidet
en innstilling til ny konvensjon fra den norsk-svenske reinbei-
tekommisjonen av 1997, som i korthet går inn for økt samar-
beid over grensene, med mer svensk sommerbeite på norsk
side og norsk vinterbeite på svensk side (Norsk-Svensk reinbei-
tekommisjon av 1997, 2001). En slik bruk av beitene vil være
en mer optimal utnytting av frodige norske sommerbeiter og
mer snøfattige svenske lavbeiter. Dette er imidlertid avhengig
av interesse og innsats fra reineiernes side, og er foreløpig
ikke vedtatt. Forhandliger mellom Norge og Sverige om ny
reinbeitekonvensjon vil sannsynligvis starte opp våren 2003.
Det virker svært uvisst hva som vil komme ut av forhandling-
ene, og i hvor stor grad innstillingen av 2001 vil bli vedtatt. 
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4.2 Samebyene Loukta-Mavas og
Semisjaur-Njarg

Samebyene Loukta-Mavas og Semisjaur-Njarg har rett til som-
merbeite i de østlige delene av utredningsområdet i perioden
1.7-31.8 (figur 2). Disse datoene kan være noe i utakt med
reinens flytting til og fra sommerbeitene, og forvaltningen
bruker skjønn i forhold til dette. Luokta-Mavas har ikke benyt-
tet seg av konvensjonsbeitene de siste årene, men holdt seg
på svensk side. Balvatn rbd har i stedet brukt konvensjonsbei-
tene til Luokta-Mavas. Semisjaur-Njarg benytter konvensjons-
beitene hvert år. Før 1972 hadde de svenske samebyene rett
til sommerbeite i hele Balvatn rbd ifølge konvensjonen av
1919 (A. Kosmo, pers. med.), blant annet brukte Semisjaur-
Njarg området Båtfjell/Solvågtind. 

4.3 Balvatn reinbeitedistrikt

Balvatn rbd hadde to driftsenheter og rundt 1000 rein i rein-
driftsåret 99/00 (Reindriftsforvaltningen 2002). Reintallet var
høyt i distriktet på 1950-tallet (et sted mellom 2000 og 5000
rein), men sank utover 1960- og 1970-tallet. De siste tiårene
har tallet steget noe til dagens 1000 rein. Distriktet beskriver
sommerbeitene som svært gode, men vinterbeitene som en
sterkt begrensende faktor (Balvatn reinbeitedistrikt 2000).
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Kalvingslandet og sentrale helårsbeiter ligger rundt Skodde-
fjellet/Råssnevarre nordvest for Balvatn. I stedet for å flytte til
konvensjonsområdet i Älvsbyn om vinteren, noe som helt eller
delvis må skje med trailer, har distriktet inngått avtale med
Luokta-Mavas der distriktet gis rett til vinterbeiter i tilstøtende
beiteområder på svensk side. Luokta-Mavas kan i stedet be-
nytte Älvsbyn. Dette er å betrakte som en midlertidig løsning
(Norsk-svensk reinbeitekommisjon av 1997, 2001).  

4.4 Rovdyr og inngrep

Balvatn reinbeitedistrikt er et av distriktene i Nordland med flest
inngrep og størst tap av beiteland som følge av menneskelig ak-
tivitet (Kosmo 1998). Gruvedriften rundt Sulitjelma har, i tillegg
til direkte inngrep i beitelandet, også ført til utslipp av tungme-
taller og svoveldioksyd som har forurenset og forsuret jords-
monnet, og forårsaket betydelige skader på vegetasjonen. For å
bøte på skadene har man blant annet utført en omfattende kal-
king av vassdragene nedstrøms Dorrovatnet (Kosmo 1998). I til-
legg er området et attraktivt rekreasjonsområde for befolkning-
en i Bodø og Fauske, og det er bygd rundt 1000 hytter i
Sulitjelma-området, hvorav 6-700 hytter ligger i området nord
for Balvatn. Balvatnet, Kjelvatnet, Dorrovatnet og Lomivatnet er
alle regulerte med reguleringssoner fra 4 til 59 meter. Dette
skaper usikker is og sprekkdannelser som kan føre til tap av
rein, og begrenser derfor reinens trekkmuligheter.  

Ifølge distriktet er det også en del menneskelig ferdsel og ut-
bygging i Solvågfjell-området, og man har derfor ikke hatt
rein i dette området de siste 5 årene.

Distriktet har opplevd store rovdyrtap som følge av jerv, gaupe
og ørn. Dette er også dokumentert fra sauenæringen i områ-
det.

4.5 Framtidig reindrift i området

Området rundt Balvatn har lange tradisjoner som samisk rein-
beiteland (Riseth 2002), selv om forskjellige reineiere har brukt
landet gjennom tidene. Per Olof Blind som driver i Balvatn rbd
signaliserer selv at han ikke har noen naturlig etterfølger, og
det er derfor sannsynlig at det vil være en annen gruppe rei-
neiere som vil bruke området i framtiden. Den norsk-svenske
reinbeitekommisjonen foreslår at Balvatn og Luokta-Mavas
etablerer samdrift, og at Semisjaur-Njarg fortsetter å bruke
konvensjonsbeitene fra 1972 (Norsk-svensk reinbeitekommi-
sjon av 1997, 2001). Det kan også tenkes at Luokta-Mavas og
Semisjaur-Njarg utvider sitt sommerbeite slik det var før 1972.
Dersom det er ønskelig fra områdestyret vil det sannsynligvis
heller ikke være vanskelig å finne andre reineiere på norsk side
som ønsker å etablere seg i nytt beiteland. Selv om familien
Blind skulle avvikle driften vil området derfor likevel være bei-
teland for andre samiske familier i framtiden.
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Balvatn
reinbeitedistrikt

Tuorpon 
sameby

Luokta-Mavas 
sameby

Semisjaur-Njarg 
sameby

Figur 2
Tre svenske samebyer har konvensjonsbeiter i Balvatn reinbeite-
distrikt; to av dem (Luokta-Mavas og Semisjaur-Njarg) innenfor
utredningsområdet. Fra gammelt av har hele distriktet vært som-
merbeite for samiske reineiere bosatt på svensk side. Utrednings-
området er markert med stiplet linje.



5 Lokale og regionale effekter
av inngrep på rein

I det følgende vil vi gi en oversikt over sannsynlige effekter av
eventuell utbygging for reindriften i  Junkerdalen/Balvatn-om-
rådet. Effektene deles normalt inn i lokale direkte effekter
under anleggsfasen og ved forstyrrelse av enkeltdyr, regionale
indirekte effekter i distriktet som helhet, og kumulative, lang-
siktige effekter som kan angå også områder utenfor distriktet. 

Verdensbanken anbefaler inndeling av effekter i de tre nevnte
kategoriene i forhold til utbygging av infrastruktur (World
Bank 1997): 

1) Direkte effekter
2) Indirekte effekter
3) Kumulative effekter

Denne 3-delingen er også brukt av en rekke forskere og av
FNs miljøprogram (UNEP 2001, 2002). 

5.1 Lokale direkte effekter

5.1.1 Fysisk tap av land

Det fysiske tapet av land som følge av neddemming, hytter og
andre inngrep er i de aller fleste tilfeller svært begrenset. Som
regel går mindre enn 1% av det totale beitelandet fysisk tapt
som følge av selv store utbyggingsprosjekter. Det fysiske tapet
av land er derfor som regel av liten betydning for reindriften. 
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5.1.2 Forstyrrelse av enkeltdyr nær inngrep

Forskning på lokale effekter, også kalt direkte effekter eller
fotavtrykk-effekter (Vistnes og Nellemann 2000), fokuserer ty-
pisk på fysiologiske stressreaksjoner i dyret gjennom å regis-
trere hjerteaktiviteten, frykt- eller fluktadferd når enkeltdyr
møter forstyrrelse. Forstyrrelsen kan for eksempel være støy i
forbindelse med bygging av nye hytter, møte med fotturister
eller snøscootere, eller overflygninger. Det er gjort svært mye
forskning på lokale direkte effekter av forstyrrelse på rein og
andre drøvtyggere (Murphy og Curatolo 1987; Harrington og
Veitch 1991; Tyler 1991; Maki 1992; Andersen et al. 1996;
Maier et al. 1998, Aastrup 2000). Wolfe et al. (2000) oppsum-
merer mer enn 90 studier på rein og caribou, og det finnes
flere tusen studier på lokal forstyrrelse av dyr generelt.
Størsteparten av slike studier har funnet at stressreaksjonen
for enkeltdyr i møte med forstyrrelse er begrenset til flukt 0-
800 m vekk fra forstyrrelseskilden eller økt hjerteaktivitet i 0-4
minutter. Rundt 90-95% av studiene som fokuserer på lokal
direkte forstyrrelse, så som fluktreaksjoner og forstyrrelse av
enkeltdyr nær inngrep, konkluderer med at effekten på rein er
liten og kortvarig (Vistnes og Nellemann 2000). 

Et unntak er atferdsstudier under kontinuerlig, langvarig ek-
sponering for forstyrrelse, for eksempel hvis reinen stadig mø-
ter trafikk. Slike studier konkluderer i stor grad med at rein og
andre hjortedyr i områder med forstyrrelse bruker mer energi
og er mer i bevegelse enn dyr i uforstyrrede områder (Kuck et
al. 1985, Maier et al. 1998). Dette kan føre til redusert
kroppsvekt hvis forstyrrelsene vedvarer (Bradshaw et al.
1998). Forstyrrelse av rein er spesielt kritisk om våren når kon-
disjonen til dyrene er lavest, beitene er begrenset på grunn av
snøsmeltingen, og fostervekst og melkeproduksjon øker sim-
lenes energibehov med opptil 100%. 
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Balvatn ligger i hjertet av utred-
ningsområdet. En utbygd korridor
inn til Balvatn vil kraftig forringe de
naturkvalitetene man ønsker å ver-
ne.
Foto: Ingunn Vistnes.



Hvis reinen har muligheten til det, vil langvarig forstyrrelse li-
kevel mest sannsynlig føre til at reinen gradvis slutter å opp-
holde seg i områdene med forstyrrelse (Kuck et al. 1985; se
regionale indirekte effekter).  

Det er anerkjent at bukk generelt er mer tolerant overfor for-
styrrelse enn det simler er, og tidvis kan observeres rundt inn-
grep og menneskelig aktivitet. Simler med kalv unngår imid-
lertid i stor grad utbygde områder og mister dermed tilgangen
til store beiteområder. Dette utdypes i neste avsnitt. 

5.2 Regionale indirekte effekter og
kumulative effekter

5.2.1 Unnvikelse

Nyere forskning har dokumentert at kontinuerlig forstyrrelse
og permanente inngrep som veier, kraftlinjer, bebyggelse og
rørledninger kan føre til langvarige unnvikelseseffekter. Dette
betyr at reinen reduserer bruken av områder nær inngrep og
forstyrrelse. Størrelsen på området med redusert bruk varierer
med type inngrep. For villrein er det registrert redusert bruk av
områder innen 2-4 km fra kraftlinjer eller veier og innen 10-15
km fra større hyttefelt. Unnvikelsesresponser er også doku-
mentert for tamrein, og ser ut til å ligge i størrelsesorden 1-4
km fra inngrep, avhengig av type inngrep, plassering i ter-
renget og årstid (se Wolfe et al. 2000 og UNEP 2001 for over-
sikt). Adferdsstudier under kontinuerlig forstyrrelse konklude-
rer med at dyrene beveger seg mer og bruker mer energi
(Kuck et al. 1985, Maier et al. 1998), noe som kan føre til re-
dusert vekt og kondisjon (Bradshaw et al. 1998). Den mest al-
vorlige konsekvensen er likevel den at reinen vil unngå å bruke
store områder nær utbygging. Dette er alvorlig fordi slik unn-
vikelse ofte fører til at reinen presses sammen på mindre pro-
duktive beiteområder med resulterende økt overbeite og kon-
kurranse om beitet (Cameron et al. 1992, Helle og Särkelä
1993, Nellemann og Cameron 1998, Smith et al. 2000,
Vistnes og Nellemann 2001, Norges Forskningsråd 2002).
Mindre beite pr. rein vil igjen gi utslag i reduserte vekter og re-
dusert produksjon. Bukker er i dette tilfellet et unntak, da de
ofte ignorerer og i noen tilfeller oppsøker utbygde områder
hvis disse f.eks. er gode beiteområder (Dau og Cameron
1986, Pollard et al. 1996, Maier et al. 1998). 

5.2.2 Barrierer

Inngrep som veier og kraftlinjer kan også oppfattes som barri-
erer for reinen, spesielt for simler med kalv. Flere studier på
villrein har vist at vandringsmønster har blitt brutt og at beite-
land ikke lenger blir brukt etter at det ble avskåret fra hoved-
beiteområdet ved byggingen av veier eller kraftlinjer (Norges
Forskningsråd 2002). Kraftlinjene og veiene har vært fysisk
mulige å krysse for reinen. 
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6 Konsekvenser for reindriften
ved ulike forvaltnings-
regimer

Vi vil her utrede interne og eksterne konsekvensene for rein-
drifta i området ved 1) ikke vern, 2) mild verneforskrift, og 3)
streng verneforskrift. Fra oppdragsgivers side er det presisert
at 0-alternativet skal ta utgangspunkt i gjeldende planstatus
for området. For å få et bilde av påregnelig utvikling, skal det
tas hensyn til de innspillene som ikke er i strid med gjeldende
lov- og regelverk. Videre må de også være forenlige med bin-
dende planer for området. Generelt sies det at man i behand-
lingen av 0-alternativet i vernesaker minimum skal ta hensyn
til utviklingen fram til vernetidspunktet (2-3 år). 

6.1 Eksterne konsekvenser for
reindriften

6.1.1 Mange små inngrep gir tilsammen konsekvenser

En enkelt hytte, et lite mutingsområde eller ett mikrokraftverk
får neppe store, langsiktige konsekvenser for reindriften. De
fleste inngrep består av slike individuelle prosjekter og vurderes
individuelt. For reindriften er det imidlertid summen av inngrep
som er interessant og som kan gi negative effekter i form av tap
av beiteland, redusert produksjon og et økonomisk tap for rei-
neieren. Det er foreslått en rekke mindre utbygginger i random-
rådene til utredningsområdet, blant annet i østre dalside av
Saltdalen og i Junkerdalen. Hvert enkelt prosjekt er i seg selv be-
skjedent, men dersom de fleste realiseres vil dette føre til en al-
vorlig forstyrrelse av økosystemene i dalsidene opp mot utred-
ningsområdet. Her finner man viktige habitater for dyrelivet i
området, i tillegg til at dette er høstbeite for rein.   

6.1.2 Hyttebygging innenfor utredningsområdet

Per i dag er det planlagt få nye hytter innen utredningsområ-
det, men det er stor interesser for å bygge rett utenfor utred-
ningsområdet. I Sulitjelma-området er det allerede bygd rundt
1000 hytter. Utredningsområdet i Fauske kommune er regu-
lert til LNF-område hvor spredt hyttebygging ikke er tillatt. I
utredningsområdet i Saltdal kommune åpner man opp for
hyttebygging i Statskogs arealer mot Dorrovatn, rundt Botn-
vatn, rundt Vassbotn, Vassbotnfjell, Evenesdalen og opp Stor-
engdalen, samt i sør mot Solvågvatnet og litt opp i Tjårrisdalen
(figur 1). Konkret foreligger det planer om mindre utbygging
av 7 områder vest og sør i ytterkant av utredningsområdet. De
aktuelle områdene er (med antall foreslåtte hytter i parantes):
Ingeborgvatn (2-3), Smålivatn (2-3), Børåga (?), Vassbotnfjell
(5-10), Grønlidalen (5), Skaiti (8) og Gamforsen (?).
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6.1.3 Hyttebygging rett utenfor utredningsområdet 

Økt hyttebygging rett utenfor utredningsområdet vil utvilsomt
føre til økt ferdsel inn i utredningsområdet, noe som kan ha
konsekvenser for reindriften. Saltdal kommune har utpekt
flere aktuelle hytteområder i østre side av Saltdalen og i
Junkerdal/Skaiti-området. Her vil spesielt en utbygging rundt
Skaiti være uheldig i forhold til svenske samebyers sommer-
beite. En utbygging og økt trafikk rundt Småvatnan vil også
kunne hindre trekk til vinterbeitene på Lifjellet. 

Hyttebygging langs Balvasselva og rundt Dorrovatnet kan
danne barrierer for reinens øst-vest-trekk i området. Området
nordøst for Dorrovatnet klassifisert som LNF C, det vil si at
spredt hyttebygging er tillatt. Dette er et svært attraktivt om-
råde med nærhet til vei, fjell og scooterløype over Låmivatnet
inn i Sverige. Vi ser det derfor som sannsynlig at også dette
området vil bli bygget ut i løpet av 10-15 år. 

I et 10-15-års perspektiv kan kommuneplaner forandre seg.
Erfaringsmessig er attraktive rekreasjonsområder med nærhet
til vei og større bosettinger (her Bodø og Fauske) svært aktuel-
le som hytteområder. Det bygges mellom 150 og 350 nye hyt-
ter i Nordland hvert år, og trenden er stigende (figur 3). Det
er derfor svært sannsynlig at Junkerdal-Balvatn-området vil få
en økning i antall hytter i et 10-15-års perspektiv, og at disse
vil komme rett utenfor utredningsområdet og eventuelt
innenfor utredningsområdet hvis 0-alternativet velges. Alle
innspillene fra grunneierne i området viser også at det er stor
interesse for økt hyttebygging i området. 

nina oppdragsmelding 763

Hyttefelt er det inngrepet der man har funnet størst negativ
effekt på rein, med påfølgende størst tap av beiteland. Villrein
reduserer bruken av en 5-15 km sone rundt større hyttefelt
(Nellemann et al. 2000, 2001), mens det for tamrein er regis-
trert redusert bruk av en 4-10 km sone (Helle og Särkelä
1993, Vistnes og Nellemann 2001), avhengig av størrelsen på
hyttefeltet. Slik unnvikelse er størst for simler med kalv i kal-
vingstiden, men er også registrert på tider av året da hyttene
ikke er i bruk. En utbygging av hyttefelt på grensen til et ver-
neområde vil derfor ha konsekvenser for reindriften flere kilo-
meter inn i verneområdet, og en utbygging av Balvasselva-
Dorrovatn-området vil kunne danne en barriere for trekkruten
mellom østre og vestre deler av utredningsområdet. 

6.1.4 Mineral- og masseforekomster

NGUs konsekvensutredning om mineral- og masseforekom-
ster i området (Sandstad 2002) avdekker klare konflikter med
reindriften i området. Også her er det området nord for
Balvatn som er mest interessant. Det er funnet økonomisk
interesante verdier av gull i Kong Oscar-sonen mellom
Balvatnet og Låmivatnet der MoMin AS har mutingsområde. 

Tilsvarende finnes det sannsynligvis store mengder metaller i
Balddoaivi-symfonen (Skoddefjellet/Råssnevárre) nordvest for
Balvatn, der Norex Mining Ltd. har interesser. I tillegg vurderes
grusforekomstene i Balvasselva som en viktig lokal ressurs. 

Framtidig gruvedrift og masseuttak i området nord for Balvatn
vil kraftig redusere mulighetene for å drive med reindrift i hele
området. Området er et nøkkelområde som trekklei mellom
øst og vest, og i tillegg er Skoddefjell/Råssnevárre-området et
viktig beite året rundt; det brukes til kalvingsland, sommerbei-
te, høst- og vinterbeite. Skoddefjellet/Råssnevárre er også ut-
pekt som et verneverdig botanisk område (Bjørklund et al.
2002), og er sannsynligvis en viktig biotop for andre viltarter.
En innsnevring av verneområdet - slik NGU foreslår - vil kraftig
redusere områdets verdi som viltbiotop fordi innsnevringen
utelater all bjørkeskog fra verneområdet. Det er blant annet
nærheten til bjørkeskog som gjør fjellområdet attraktivt for
rein og annet vilt. 

Uttak av mineraler eller masse vil også kunne komme i konflikt
med reindriften i andre deler av utredningsområdet. For ek-
sempel vil det foreslåtte uttaket av glimmerskifer i et dag-
brudd i Skaitidalen vil legge beslag på høst- og vårbeiter. 

6.1.5 Reiselivsnæringen

Hans Øy sin konsekvensutredning for reiselivet i området syn-
liggjør mulige konflikter med reindriften i området, spesielt
ved et 0-alternativ (Øy 2002). Det er stor interesse for utvikling
av vinterturisme med organiserte scootersafarier i utrednings-
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Figur 3
Nye hytter som ferdigstilles i Nordland fylke hvert år. Kilde:
Statistisk Sentralbyrå.



Området rundt Balvatn er et
populært utfartsområde.

Her finnes også viktige rein-
beiter og kalvingsland.

Foto: Ingunn Vistnes

Foto: Per Jordhøy



området, blant annet har Sulitjelma hotell investert rundt 1
million kroner i en snøscooterpark for utleie. Områdegrupper i
Saltdal kommune har kommet med forslag om en scooterløy-
pe fra Skaiti til Balvatn, og det er planer om bygging av hytter
og skisenter i Junkerdal og Sulitjelma. 

Innen reiselivsnæringen er det sannsynligvis vinterturisme med
et potensielt utvidet løypenett for scooter som vil komme
mest i konflikt med reindriftsnæringen. Her er det spesielt kjø-
ring i vinterbeitene som vil være problematisk. Balvatn reinbei-
tedistrikt lister selv opp 3 viktige vinterbeiteområder innen ut-
redningsområdet (Balvatn reinbeitedistrikt 2000):

• Skoddefjellsområdet og Jakobsbakken: Gode vinterbeiter
ved kalde vintre

• Lifjellet: Begrenset område som er sikkert dersom det blir
mye mildvær. Området benyttes som kriseområde. 

• Solvågområdet: Lite område, men gode forhold. 

Dersom 0-alternativet velges, vil scooterløyper i disse områ-
dene være kritisk for reindriften, da området allerede har lite
vinterbeiter. 

6.1.6 Kraftutbygging

Ved kraftutbygging er det særlig bygging av kraftlinjer og nye
veier som har negative konsekvenser for reindriften (Norges
forskningsråd 2002). Forskning på villrein har vist at reinen re-
duserer bruken av et område innen 2-3 km fra kraftlinjer med
ca. 50%, og innen 2-4 km fra veier med 50-80%, avhengig av
trafikkvolum. Unnvikelse fra kraftlinjer og veier er også vist for
tamrein (Vistnes og Nellemann 2001, Norges Forskningsråd
2002). 

I tillegg fører nedtapping av regulerte vann i løpet av vinteren
til sprekker i isen som reinen kan falle ned i (Høyesterett
2000). En slik nedtapping med sprekkdannelser er spesielt
uheldig dersom det islagte vannet blir brukt til flyttelei for rei-
nen; da kan det være vanskelig å gjete reinen utenom vannet
dersom sprekkene er dekket av snø. Tap av rein i issprekker
har forekommet på Balvatnet ifølge reineierne. Reguleringen
av vannet innskrenker derfor bruken av trekkleiene betydelig. 

Innenfor utredningsområdet er det to kraftutbyggingsprosjek-
ter som man kan søke konsesjon på ifølge Samla plan for
vassdrag. Begge ligger i det kritiske området nord for Balvatn,
som tidligere er beskrevet som et kjerneområde for reindrif-
ten. Det ene prosjektet er en ny tunnel fra Vuoppilluokta (i
Balvatnet) til Risvatnet. Utbyggingen vil ikke medføre endring i
reguleringshøyden til Balvatn, som i dag er på 7 m. Det er
imidlertid kritisk for reindriften om reguleringen medfører en-
dringer i vannføringen til Balvasselva. Denne må være mulig å
krysse for reindriften, og det er allerede i dag problemer med
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å få reinen til å krysse på grunn av åpent vann, trolig på grunn
av reguleringen av Balvatn. Det andre prosjektet, på Skodde-
fjellet, innebærer overføring av vann fra Nennavatn til Nedre
Sølvbakkvatn, med redusert vannføring i Beritelva og økt
vannføring i Rosnavassdraget. Dette området er kalvingsland
for Balvatn reinbeitedistrikt, og konsekvensene av en eventuell
utbygging her vil måtte utredes nærmere.

I tillegg foreligger det 5-6 planer om minikraftverk i grensen til
utredningsområdet i Saltdalen og Junkerdalen. Her må man
også vurdere eventuelle endringer i isforhold på vannene
ovenfor kraftverket, samt konsekvensene av eventuelt nye vei-
er/traktorveier og kraftlinjer. 

6.2 Vern av området hindrer ikke
utbygging inn mot Balvatn

6.2.1 To typer framtidsscenarier

Figur 4a viser eksisterende inngrep i Balvatn-Sulitjelma-områ-
det med tilhørende effektsoner for rein. Sonene er 1 km bre-
de rundt hyttefelt og større veier, og 0,5 km brede rundt
spredt hyttebebyggelse og mindre veier. Dette er konservative
estimater ifølge eksisterende forskning. Sonene er i tillegg noe
redusert ved bratte skrenter. Basert på nåværende kunnska-
per anslår vi at reinen vil redusere bruken av den innerste so-
nen med i størrelsesorden 75-100%, og redusere bruken av
den neste sonen med 50-75%. Figur 4b viser vern av utred-
ningsområdet med antatt utbygging av randområdene langs
Balvasselva og Doarroelva. Selv om området er vernet, er
trekkruten over Balvasselva vanskeliggjort som følge av utbyg-
ging her. Figur 4c viser vern av utredningsområdet samt
Balvatn, Dorrovatnet og området nord for Balvatn og
Dorrovatnet. I tillegg er ferdselen langs veien til Balvatnet re-
dusert ved reguleringer. Her er utbyggingen flyttet nærmere
Sulitjelma, og trekkruten for rein er bevart. 

Scenarier fra FNs miljøprogram (UNEP) for Nord-Norge viser
forventet vekst i infrastruktur og utbredelse av områder med
redusert kvalitet som reinbeite (figur 5). Scenariene tar ut-
gangspunkt i veksten i utbygging de siste 50-100 årene, og
estimerer hvor store områder som vil være påvirket av men-
neskelig aktivitet i løpet av de neste tiårene dersom dagens ut-
byggingshastighet fortsetter. Effektsonene er korrigert for ve-
getasjonstyper, topografi, befolkningstetthet og nærhet til
kystområder. Scenarienes begrensninger ligger i den grove
oppløsningen, og gir kun et bilde på hvor raskt et område vil
bli bygget ut og hvor store områder som vil bli påvirket, ikke
nøyaktig hvor utbyggingen vil skje. Vi inkluderer likevel scena-
riene for å få et bilde av utbyggingstempoet i Nord-Norge sett
i et lengre perspektiv. En fullstendig oversikt over metodikken
finnes på www.globio.info.
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Figur 4a-c. 
VERN AV OMRÅDET HINDRER IKKE UTBYGGING INN MOT BAL-
VATN

Figur 4a (til venstre) viser eksisterende inngrep i Balvatn-
Sulitjelma-området med tilhørende effektsoner for rein. Basert
på nåværende kunnskaper anslår vi at reinen vil redusere bruken
av den innerste sonen med i størrelsesorden 75-100%, og redu-
sere bruken av den neste sonen med 50-75%. Figur 4b (nede til
venstre) viser vern av utredningsområdet med antatt utbygging
av randområdene langs Balvasselva og Doarroelva. Selv om
området er vernet, er trekkruten over Balvasselva vanskeliggjort
som følge av utbygging her. Figur 4c (nede til høyre) viser vern
av utredningsområdet samt Balvatn, Dorrovatnet og området
nord for Balvatn og Dorrovatnet. I tillegg er ferdselen langs veien
til Balvatnet redusert ved reguleringer. Her er utbyggingen flyttet
nærmere Sulitjelma, og trekkruten for rein er bevart. 
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Stor effekt av inngrep på dyre- og planteliv

Kilde: UNEP GRID-Arendal, www.globio.info

Fig. 5
Utbyggingsscenarier for Nord-Norge perioden 2002-2050, basert på dagens utbyggingshastighet. Svarte,
røde og gule områder viser ikke utstrekningen av infrastruktur, men utstrekningen av områder der man
forventer negativ effekt på reindriften (redusert produksjon/ reintetthet) som følge av utbygging.
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6.3 Interne konsekvenser for rein-
driften

6.3.1 Motorisert ferdsel

Den mest problematiske interne effekten for reindriften ved et
vern er restriksjonene på motorisert ferdsel. Reindriften bruker
4-hjulinger (4-hjuls motorsykler) til gjeting om sommeren,
men ifølge reineierne er bruken begrenset til dalførene på
grunn av det svært kuperte landskapet, spesielt i fjellene sør
mot Junkerdalen. Både norske og svenske reineiere bruker
imidlertid helikopter i utstrakt grad for å samle reinen til kalve-
merking om sommeren, slakting og skilling om høsten, og el-
lers til samling og gjeting etter behov. På tross av den svært
høye timeprisen for helikopter vurderes dette som mer lønn-
somt enn utstrakt gjeting med 4-hjulinger og til fots. 

Ved utforming av forskrifter for reindriften i et framtidig ver-
neområde anbefaler vi at Fylkesmannen i Nordland utnytter
de positive erfaringene man har gjort i Stabbursdalen nasjo-

Tabell 1. Sentrale forskjeller og likheter mellom mild og streng verneforskrift. 

Mild verneforskrift Streng verneforskrift

Gjerder og anlegg Kan bygge midlertidige uten tillatelse. Kan søke om tillatelse til midlertidige og 
Kan søke om tillatelse til permanente. permanente.

Bygninger Kan gi tillatelse til bygging av gjeterhytter. Ikke tillatt med nye bygninger, kun vedlike-
hold av eksisterende bygg. 

Sanke ved til bål Ja, skånsom sanking tillatt Ja, skånsom sanking tillatt

Hogge ved til hytter og gammer Kan gi tillatelse Kan gi tillatelse

Bruk av snøscooter i reindrifta Tillatt. Tillatt.

Bruk av barmarkskjøretøy i reindrifta Tillatt. Kan søke om tillatelse. 

Bruk av helikopter og fly Ikke under 300 m. Ikke under 300 m.

Jakt Ja, følger vanlige regler. Kan gi tillatelse Ja, følger vanlige regler. Motorisert transport 
til motorisert transport av elgslakt. av elgslakt ikke tillatt.

Jakt på rovvilt Ja, følger vanlige regler. Ja, følger vanlige regler.

Regulering av organisert ferdsel Noen typer organisert bruk må gi melding Noen typer organisert bruk må ha særskilt 
(arrangementer, guiding m.m.) på forhånd, andre (eks. skoler) kan bruke tillatelse, andre (eks. skoler) må gi melding 

området uten å gi melding. Sykling er tillatt før bruk. Sykling er forbudt. 
i bestemte traseer.

Skogsdrift Skånsom plukkhogst og uttak av planta gran Uttak av planta gran tillatt. Kan gi tillatelse til 
tillatt. Kan gi tillatelse til motorkjøretøy i bruk av motorkjøretøy i forbindelse med
samband med lovlig skogsdrift. uttak av planta gran.

Kraftutbygging, gruvedrift, bygging Ikke tillatt. Ikke tillatt.
av hyttefelt, veger, kraftlinjer m.m.

nalpark. Her gjelder motorferdselsloven generelt, med ett fri-
tak fra forbudet mot motorisert ferdsel for utøving av rein-
drift. I den planlagte utvidelsen av Stabbursdalen, som sann-
synligvis får verneformen landskapsvernområde, er det også
utarbeidet forskrifter som tilgodeser reindriftas behov for mo-
torisert ferdsel. Dette har ført til at reinbeitedistriktet er svært
positivt til et utvidet vern av området (Alf Johansen, reinbeite-
distrikt 16C, pers. med.).

6.3.2 Gjerder og anlegg

Reinbeitedistriktet har få reingjerder, men flere gjerdeanlegg i
området. Hovedgjerdeanlegget med eget slakteri ligger ved
Tjorvi. Det er også et slaktegjerde ved Hanken, og merkegjer-
der ved Guovlagielas og Gielas. Ved Solvågfjellet er det et
kombinert slakte- og merkegjerde nordvest for Sauvatnan
(Balvatn reinbeitedistrikt 2000). Ved Storstilla langs Balvass-
elva er det et gjerdeanlegg der nettingen tas ned hvert år for å
hindre at det blir skadd om vinteren. Distriktet har også et
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7 Konklusjon 
For reindriften vil det være en fordel med minst mulig aktivitet fra
annen næringsvirksomhet i området fordi ethvert inngrep medfø-
rer risiko for tap av beiteland. Et vern med forbud mot videre hyt-
tebygging, kraftutbygging, veibygging m.m. vil derfor bedre mu-
lighetene for fortsatt reindrift i området. En ny nasjonalpark vil
sannsynligvis trekke flere fotturister til området, noe som vil være
en ulempe for reindriften, men samtidig vil et slikt vern hindre ut-
viklingen av motorisert vinterturisme i området. Alt i alt er det der-
for liten tvil om at et vern vil være det beste for reindriften.

Slik utredningsområdet er tegnet opp i dag er imidlertid området
langs Balvasselva og Dorroelva samt selve Balvatn og Dorro-
vatnene unntatt fra vern. Dersom Junkerdal/Balvatn-området ver-
nes, vil presset på randområdene øke, spesielt i områder med sto-
re naturverdier og veiforbindelse. Det er i dag tillatt med spredt
hyttebygging i deler av området nord for Balvatn, og dette presset
vil sannsynligvis øke. I tillegg åpner Saltdal kommune opp for
naustbygging i enkelte områder; bare rundt nordre del av Balvatn
registrerte vi 40-50 naust, de fleste av nyere dato. Området nord
for Balvatn er også attraktivt for gruveindustrien, og grusforekom-
stene i Balvasselva anbefales utnyttet. Samla plan for vassdrag åp-
ner også for noe kraftutbygging i området. Totalt sett vil det være
et stort press på at området nord for Balvatn byggest ut til hytte-
felt, industri og/eller vannkraft. En slik utbygd korridor inn i hjertet
av det foreslått vernede området vil kraftig forringe naturkvalite-
tene som man ønsker å verne. 

Området nord for Balvatn er en svært viktig flyttelei for reindriften
mellom østre og vestre del av området, da Balvatn, Skaitidalen
med sperregjerdet, og hyttefeltet sør for Sulitjelma ellers sperrer
for øst-vest-flytting. Flyttingen er allerede komplisert ved at Bal-
vasselva ofte er isfri, trolig på grunn av at Balvatn er regulert. En
eventuell fortsatt utbygging i området vil kunne danne en barriere
for reinen som vil medføre stans i flyttingen mellom østre og vestre
deler av Balvatn reinbeitedistrikt, og som derfor vil være en bety-
delig oppsplitting og forringelse av hele distriktet som samisk rein-
beiteland. Dette vil også få negative konsekvenser for samisk rein-
drift på svensk side.

Dersom Junkerdal/Balvatn-området vernes, er det nødvendig for
reindriften at også Balvatn, Dorrovatnene, området nord for Bal-
vatn og området nordvest for Dorrovatnene inkluderes i et vern, og
at veien inn til Balvatn vurderes stengt for allmenn ferdsel. Et vern
av Junkerdal/Balvatn-området vil øke presset på dette randområ-
det, og en videre utbygging her vil kunne avskjære reindriften fra
store beiteområder. Et forbud mot videre hyttebygging i kommu-
neplanes arealdel er ikke like varig som vern etter naturvernloven. 

Vi vil anbefale streng forskrift, men med den endring at en be-
grenset motorisert ferdsel på barmark og i luften under 300 m til-
lates i forbindelse med utøvelse av reindrift, for eksempel etter
mønster fra forskriftene til Stabbursdalen nasjonalpark. Det bør
også være tillatt å sette opp midlertidige gjerdeanlegg. 
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midlertidig gjerdeanlegg bestående av strie og plaststolper,
som settes opp der det er behov. Semisjaur-Njarg melder også
om mobile gjerder; permanente gjerder blir ofte skadd i vin-
terstormene. Forskrifter for verneområdet bør derfor gi rom
for enkelt å kunne sette opp midlertidige gjerder. 

Fra Balvatn og et stykke sørover i Skaitidalen går det et perma-
nent sperregjerde som avgrenser konvensjonsbeitene. Dette
gjerdet fungerer bra og hindrer i stor grad sammenblanding
(fig. 1; P. O. Blind, pers. med.). Av andre installasjoner er det
bygget en reinbro over Balvasselva for å gjøre det enklere å
følge trekkleia her. 

6.3.3 Gjeterhytter

Verken Balvatn rbd eller Semisjaur-Njarg sameby har ønske
om nye gjeterhytter pr. dags dato. Balvatn rbd har ca. 6 gje-
terhytter i dag samt at det er en del gammer og noen DNT-
hytter i området, og Semisjaur-Njarg har én hytte i Skaitidalen
og ellers hytter på svensk side. Restriksjoner på bygging av nye
gjeterhytter vil derfor være uproblematisk slik forholdene er i
dag.
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